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 ملبف ر# هک رخ ۱۳
۳ 

 ود: هه رت تور نآربا رد یرادرب

 و داشضتمهدشع ابتیم نادنضالعنایمر

 لاس ات .دوخ «یرتاث دن | هتسناوت

 دق !ءدرک هولج هئحص یو رهک روطن

 نیا نوما رب

 هارمهنقلاعماب رک

 ناگتشیمرته ییفوت مته

 راک رد ( فالخ رب ) ام رتاقن

 اجک زا و تسجام دابتب ون یامنیس

 ؟ .تساهتف رک هبنلچرس

 هتیب رنه ره هفیظ و: یلع روطب
 رکف هک تسنیا املیس ورناتت زا مه

 ؛ تک رحكمکب ارهدنسبوت روظنمو

 نایب و كيميم ای شیامن یجاهشاتب
 راک نب تدافتاما . دنکلقتثم ملیف

 رد هک تشا املیس و هلحص یور

 یچاشامت مشج وشوک هلصافنوچاجن ۲
 راچان.تسا دابژ هشیب رنه اب رتاث

 تاثتتجا مضو نآ رج
 ک

 زارپا دد زنا هشیب رنه « ریذیان

 - تاکرح ندرب راکب  تاساح

 «توصكنه ] و تروص تالاح ریش

 و هدننس ات دزادرپ هفلابس رتثس

 ۱:ادصو تکرحدادقم نآ. هدنونش

 یداع:دونشیم و دنیب یم رودژا هک

 زاتفام دعب قب رطنیاب هدنک یقلت

 هک مرو نان وبمیدف یاه رتاث

 بلفا هک كرزب و زاب رسیاهنلاس رد

 یچاشامت زل رازه ۱۵۰ شیاجنک
 تله « دیدرگیم.ارجا « تشاد

 رسنلاس ) زورم

 هلصاف (نیب رود ووک دنلب ۰ هدیشوپ
 لی رطتیاپ اد هشیپرن

 ثروص ورم یور هک دندرکیم مت
 كسضم كسام كي . یدمک تسیترآ
 حتب لقاال هک تادرم

 لاسو نتشادن

 تروص ربارب

 ی هک دنتشاگبم ی

 کن فا
 ؛ یربسمرک یاق

 تایه شهاوخ انب هتفه رد

 هتشون رناثت و ادتیم ناکشیب رنه

 درک رک تم ار دنمرته

 یناسک و هدش ًامئس زاک دراو هک

 ورم روصت هک دناهداد یلاهز ردنا

۰ 1 
 درن رس نیاذا ار رتاثث و

 سیل رز ۱

 و «هدنخ» تلاح +« تروص مام

 و رس یوزر نینجهه دادبم نان

 هک یکسام«یدژارت تیرآتروص

 زیکنا مغ تالاح ماین نآیور رم

 زح هرهچ كي  دوب هدششقن دول ]
 ی صا

 هتنفن هلحعص ز
 ۱ بیت رت نیاب و دند

 رود هلصاف رد هک

 ارث ره تروص عدل« ددوب

 «هودلارواب <« ترم» تلاحاب لق

 دن دادیم زیمت و دندبدیم یب وغب

 یادص ندناسر كررب لکشم

 ی رطتبدب رب .موشب اد هری رته

 ًهتحص نیف رطرد هکدندوب هدرک لح

 لغادزا هک ناکلب فیدرود, شیامت

 یریسمرگر غصایاقآملتب |
 یلم یاه رنه هراذا

 تا دنمرنهو هقیاساب روبژرو هثب رنه

 نوماریب یاهلاقم « هلجم هب رب رحت

 ود نیا تب قرف دنچ یتایلکیط و

 تاک یمیدق ناکشیب رثه یارب ًاضوصخم و هدبد رک ک

 « دناهدراذک امثیم هب مدق هزا: هک

 اشیس ناکشیبرثه اهنآندرکارجا د
 ,داددهاوخیصالخ ناباپیب یاهتح و ینا

۳ 
 یهتنه«نسناو[>هب و ع ورشنلاس

 هككتب رد هک دندوب هدومن هسمت دشیه

 فرا رد و نژ رفت هاجنپد ودح رد ف رط

 روظنس هکیلاحرد ؛ درمهاجنپ رکبد
 شوپور ؛ مدرم هجوت .بلج مدع

 دوخ تماق و هرهجرب یکند هرین
 *اردوخ ناهد یاج طقف و هدناشوب

 دن داتیابم«دندوب هدراذگ زاب نآ رد
 زا شیپ «درمو نذ» هورک ود نيا

 ود رد و دندمآیم شیامن عورش
 ره . دنتفرگیم دارق هنحص تاج

 تیادهرفلکی ازهورک ود نیا زاكي

 كيهلیسوب نذ ناکدنیوک. درکیم
 رد ) درمكي طسوت نادرم و وناب

 ِ امنیس هدرپ یور و.یگ دن ز :رتاثت هنحصرد نم »

 « منکيم یزاب
 هسنارف یامنیس و رتاثن هشیپ رثه -روب یراه موحرم

 ۲2شب



 هک تسا هدرک عورشا
 دشابیممارد یرگید و ی

 دن دیدرک رضاحویدوتسا ن

 نیادرومرد یعالطا نب رتکچ وک «

 طقف .دنراذگب امرایتخا رد اهملب
 ام«۱» كن رژورب ز < یچشوکااد>

 سکهتناوت دایز تیلامف

 ادزیمآ رارسا ملیف نیا
 رظتب الاب «۱دوآ رک و رد هک دامن هبب

 1۱۱ دس ریم زب زع ناک دنناو

 ! ناتسودنه دابب لیف

 و تسا مياشهکی دارن
 ملیف دادمتسا ًاب هشیب رنده دو

 - هزانک یتدم زا ي
 هراب ودا ریخا یکشیپ رثع

 اب وک و هدومنا رملب

۳۳ 
4 ٌ 

 ۷ ر ل ۲ 7۲۲ 6 ۳۷۷۲ ۲

 رد همزال تاعالطا , درک دهاوخ
 هدنب ]یاههرامش رد ار ددومنیا
 درک میهاوخ حد

 نایکیچاخ لوماس دیدجملیف
 نادرگ راک نابکیچاخ لوماس

 زا یرتخد - تشک ژاسب یاهملیق

 نوخو ثداوح هازراپچ - زا ریش
 ملبق نیرخآ ماستا زا سپ فرشد
 رد هملاطمیارب هک تشاددصت دوخ

 تسیزه اکیرماب یرادریملیف وومآ

 نوخ و یو ملیف نی رخ [نوچیل ودیا
 یدعاسان لما وع هطسا وب «فرشو
 یروطنآ دوب نآ هیهت هاررد هک
 روایت تسدب تیققوم دیاشودیاب هک
 تق رک میصت نابکیچاخلوماس اذل
 و دنک یراددوخ ترفاسم زا العف

 دیامنع ورش ادیدیدجملیف كي هیهت
 دوخ ملبق هپهتیا رب لوماس هک ی بیت رت
 ینابک راک هیبش ابیرقت تسا هداد

 نیاب دشابم « هدهتمیاهتسیت رو
 ناهنم راک و ناگشیپ ره هبلک هک ین رت
 تک رشملیف نبا هیهت رد هک ی رنه و ینف
 مهس دوخ راک لباقمرد دننکیم
 میپسملیف مفأتمرد و هتشاد تای رد

 یف وی دوتسا یا رب نینچمهدوب دنهاوخ
 ین دننکیمهیهت اهن 7 رد ارلیفهک
 وهتخادرب طسقشیب ناو یئزج

 دهاوخ ملبف شیان ماکناه ارتآ هیقب
 روجم ماخ ملیفیا رب طقف و تخادرب

 , دهدب لوپ ًادقهک تسا

 ات لفاسم رد
 سهنهمنم هک یغافالتخا ۰

 نایرجچ و دوب دوجوم الهشو الاو
 بیقعت یرتسکد اد قیرط زا نآ
 و تین نسح هچیتت رد هیدرکیم
 هتشذک هتفهرد الاو رتکد تیلام
 دید کل ح

 هتشذگ هتفه بش هبنشگب ۰

 ناج» شیامن موس هدرپ هکبماکنه
 ارجادب زاب همناجود « نطو یادق

 یداوخ ریش هچب ناهکان دیدرکبع
 دنکبمهب رکب عورخ نلاس یو رد
 < یتلاح» هک درگیمثاب وایادصو

 وهداد تسد زا !» یژاپ لرثتک
 دیام افیا ار دوخ لو هبقب دناوتت
 هدرب و هدیدرک جراخنس زا اذل
 یاهظحل زا سپ و دوشبم هدیشک
 ارجا لوا زا هدرب نامه هزاب ود

 كيبش نیهرد نبتچمه . ددرگبع
 هدروخ بورشم ایوک هک درمو نز
 دئلب یادمب نارهت رشارد دندوب

 نایدصتم تارکذتب و هدرکت بحص
 دنبن ین یمق د یماظتنا رومامورما
 و شکسشکاب هک دن وشیم واچان اذن

 حارخا نلاس زاا وان ]یراک كتک

 هکت سا فسأت یاج اعقاو . هتیاین

 فاظوب ناپچاشامتزا یخرب زونه
 تعاپ هک | ریلااو هدشن اتشآدوخ

 | ۳۳۳9۹نفلت یدعسنابایخ - رهگ پاچ یماهس تکر ش | .تکرش«میم» ملیندب

۱ 

 هتسایمومع یتحارات و عضو لالخا

 . قادر نض

 هدا رو هاشیس » زوتهن
 تهگن هام ۲ارج(یارب

 یا دد هبنشود زور زا اذل تسا
 ثکک رظفی :یاهتیراو هعات رب نا رهن

 ناکشی رتهریاسو افصمو ینصمدیجم
 زا سپ دیحمو دیدرگ دهاوخا رجآ
 یارب ناره تان زا یرود لاسدد
 تک ه .هماعرب نیا ود هاب نیلوا
 , دنکیم

 الا و رک د نیب هکفالتخا ۰

  نلآ ربخ و دوب هدعآ شیپ نورد
 .:تطاسواب « دشح ود هتشذآ ءراشرد



 نا ربا یرا۵ ربیلیف یاه ویو وتسا ر۵

 فنتسه لیب رود یرلح هکیتاهم

 یاه وب د وتس ادب دج تا وصحم زا ملبف راه هتشذک ء واشرد

 انا ریا وی وتسا
 یدنم ره ناوج لب

 اس ته ر

 لاس هد

 اب یرادریبلبق روما دو, هعلاطم و

 تشم زاب دوخ روش دیما ایندکب

 اب و و < هداسلاوق هجا را

 تمه < اناربا و ویووتسا بیت رم

 < ینابیشدیشمجو ناوج نیا .تشادک

 ویدوتسا لیکشت زا یسب هک دوی

 یآ رب یتملبف نیل وا هیهتب ع و رشت | رب

 دوخ تک رش و یرویژر اب < وت

 فو رممناگشیپ رثه زا رکیدیا هدع و
 دیشمج هک یعاجت ۲ زا یلاو . درک

 و «دوب رود ناربا طیحمزا ابهتدم

 فیل وانیا و دیوبت اتشنآ لک موب

 تفرریم زاستب وا یکامتیس تیلاف

 ملبق :تشاد زاظتت | هکنیووطن ]ات
 دمايت روس[ زا .بلاج .موت ,یایو

 ویدوتسا < وتیا ریا» مطبف را سپ

 دب دجت هطوب رم روما هنلک رد اما ربا

 رت حیحص همان رب اب و.هدرک رظت

 . .تف رک رسزا !رودروخ .تنلاعف

۴  »« 
 درب رج راشتم

 اناریا ویدوتسا دیدج ملق

 ویرانسدرادمان هءریزج داشتسمد

 ردنانکل ۲ راتآ .یود زا ملیقنب

 - زاک وهدیدرک میظنت و سابتقا امود

 هب «زدوتسدربکا» ارت آ ینادرک

 راشتسم» یرادریملیف . دزاد هدهع

 یوتالب رد یردون هلیسوب «ءربزج

 و هدش ٌماجن ااان ایا وی دوتشافززپ

 ویدوتاىب ینق دونا ریاس یار

 ملیفنبا . دوشیم هداتسرف لارتناس

 ات وهدوبمابتاب بیرق رشاح لاحرد

 دهاوخ شیابت هدامآ رگید هانکی

 للجم یاهدوک دملیق نیا رد

 هلیسوب یزرط نیرتهب اب میظع و

 ات و تسا هدش هتخاسریذبلد یلع

 یسدافیاپملبف زاكیچیه رد نونگ

 لد . تسا هدشن هدید نآ ریظن

 یتوکشع اد ملیف نیا لدا ناوج
 دنکیم یزاب

 تسا دنمرنه ناوج ينوتشم

۳ 

 * هیدرک یفرعم دنشاب یم هیهت « رم دد هل ناریا یرادیملیف

 زیصناکد نا وخ رظنم یسداف نگید ملف.هسحرش هرانع نیارد

 یعلیق هیهن لوعشم زیت ملیف نا وولک و سی هوتسا. (لتط : دسزیم

 نیل وتم هکیاجن ۲ ژا یلو «دشخ ردیم دیشروخ و مان تسا

 رط یاراد ویدوتسا نی
 نم

 نولویو یکشیپرثه رب هوالع هک

 یرو رج و ریادصو دزاونیم بوخ

 یتوکشه رثه لبق یدنچ
 یف ویاص ترضحیلعا هجوت دوم

 یوب یژاتمم هزیاج و هتفرک رارق
۳ ِ 

 تسا هدید رک اطعا

 هدهعسب یتنوکشم
 تساهدیدرک داذک او نیکشموتاب

 یارب هکیدوجو اب نیکشم وتاب
 اب «هدشرهاظملیف نیارد راب نیل وا

 نی رتپب هداعلاقوف قوذو دادمتسا

 تساهدون افیاار دوخ لر یهجو

 « هنیشقن و هقناس اب هشیپ رنه انمض

 اقا اد یاهدمع لد ملیف نیاردزب

 دی امن یم

 هک تسیدرم ناتساد ملیف نيا

 رضاح « دنشأاب يم یصوصخب رکف ز

 دن راذکمامرابتخا رد یتاعالطا دوخ ملیف درومرد هک دن دبد رک

 ٌزاقم دمحا

 وهدشنرف یو یتشکن اف وط رتارد
 اب و دوشیم هدنهانب یاهربزحب

 یک دن ززرط و نوناق هوخ تابرظن
 و نب ریش ناتسادكب یطار ءربزج

 ,ده دیم رییغت یزتناف

 ملیف سراب
 نیرت یسیدق ملیف یراب

 نارسا یدادریملبف یاهوبدوتسا
 هیلک زا نآ تالوصحم دادعت و تسا

 . تسا رتشی دوج وم یاهوبدوتسا

 هلیسوب سیسأت ودب زا ملیف سراب

 راک یصاخ شور اب ناشوک رتکد

 همادا نانچمهو هدرک زاغ۲ار دوخ

 تیقف ومابهزاومه هتف رمهیور و داد
 , تسا هدوب ورب ور یتراجت



 ۰ ماهتا » ملیفرد هلاژ و یعیلعمكلم رصان
 لاخ ردیمبطم كلء رصا ۴

 دراوتک رشیساافملیف هسرد رضاح

 وا اب یراکاهژود نیا یسک رکار
 وا نمادی شتسدزک ره دشاب هت ۱ ۳

 لصاح تعارف یرادربملیف
 یرادب رخ هزات هک یلیب وموت ااب دنکبم

 7 رارت [ زین لبقزور دنچ و هد رل
 لوفشم ۰ تسا هدربک یا هقبلسیب

 ,تسانتف رو فرط ۲ فرطن

 زا لبق اد ملیف نیا < هلاژ»

 ۳ درک عورش یوروشب ترقاس

 زا لبف رخآ یاه زور
 ماست الوفشم مامت هلجع اب ترفام

 یادش ترفاسمیط رک اات دندوب ن

 دراو وا دوجوب یاهمدص هتسا رعد

 دد رگتدرآ ویللغ ملیف راک رد دوش
 ماب قفوم ویدوتسا هتبلا یلد

 ةوادصحب زین هلاژ و دید رکن
 هتشک اب ترفاسمژا ملاسو حیعس

 ,داد همادا اد ملیف هلابند د
 مادد مسلیف ناتساد هصالخ

 ی وسشن اد ود

 و رصان) قوقحو یکشزپ هدکشا
 و دن وشیم انشآ رکیدکب اب (۱)
 یل و دننک جا وهزا مه اب ههنهاوخبم

 جا و دژاب اررتخه نانآلیم فالح رب
 , دندوآ یم رد رادلوپ رفن ث

 رد رتخدره وش دس لاس دنچ

 دو زکیم مودصم فاصت كم هجبت

 یفاتسرامیپ ناسیب هچل اعمیا رب ارداد
 نآ دد قباس یوجشناد ناوج «
 اهتخابلد ود , دن رو بم درکیم راک
 دئنب یم ابن ]رو اد رکیدکب نیا
 روهلمغ "هراب ود ناشنص شاد

 یفشعنب رشناتساد كی یلمد هنشک
 » دس ریم ناباپب ملی

 رد یتح

 تسانینچ «مابناد

 ملیف ایا
 وفورس هشیپ رنه «الهشد>

 4 هنگ دوب اهندم دادعتسا اب
 ب یملبف هناونب یزورات دزکیم

 او. دوختسدب و ووخ ًهقیلس

 رب وژر[ نیا ان دیشک لوط اهتدم
 تسناوت لوکس + دیورگ هددوآ

 ریذپاسشن یکتسخ یاهنیلاعف لابقرد
 ی اعفدم یا رجایاررب یاهبامرس

 «الهش» . دیامن مهارف هوخیرتع
 < یرفج و د وخهعان رب یا رجا یا رب
 توعد فورعمم و قو ابهثیپ رنع

 یوب دوصتم ماجتا رد ات هک درک
 , دیابهک

 (ناجرم)
 زا رود بوم دم رته ود

 هدرخ > زا هود ۰ ین راجن نابرج
 زا دود و رب حاص < تاشبامرف
 رد هنک ینالیصت و تاقییضت همه
 تسد هراد جاور ام یاهویدوتسا

 * ناجرم » ملیفرد الهش و یرنعج
 از زکیدکب تسدپ

 را رو , هست هوم ااغآ

 یاهل و زیپ نایتشوز
 زا نایچگدق دن راد دهم یاهد

 ود یکم زچبهک .تسیناکشیپ رنههلسچ

 تک رش یسواف یاهملیف هیلک رد ملیف
 مشب و شیزاب رتتیب و تسا هتشاد

 تسا هدید رک ر هاظهد ریقو ز
 - رنه زایکی زب نایتشور

 ملبف . دشابیم < تیپب » ناکشیپ
 رد« الهشو هباسرس اب «ناج مو

 یم هیچ ملبف نآ ربا ویروتسا لحم
 وبدوتساژا یکیملیفنارربا , .هدرزک

 لئاس واب هک ت ساناربا بوخ یاه

 یراد ربیف .دشابپم زپجم یفاک ات
 یزا ریشدمحاهدپمب < ناج رس» ملیف
 زا یتسقو تسا هدیدزک راذگاو
 ارهیق و ناهکاخ ارنآ یاهروکو

 ملیف یوب واسم , تسا هتغاس لدب وق
 و مارسوک و یراتسهاب < ناجرمو
 هی نآ دد و هدپدرکم یظتت < كباب

 هک_.تسا حرطم یلعمیقفع ناتساد

 و ناپپک دن

 زیگنا تاجیمزآ هکنیا یا رب

 لاسیئامنیس ربخ نیرن

 هرامش اهتح دیوشعلطم

 ۶ رضنیای وا ارهدزی ] نع وصخم
 .دیئام رف هعلاطم « تسا

 مه هحفصر

 تسا ميززا رق ,نآآ هصالخ

 نیکتسدون رد اپل وک زا هلبیف كب

 هتتکیمنارطا یهد
 وهپ .هتکیمزگدظر شردباب یرتخد
 واچآت یتخدب ورفق رتآ رد رتخد

 و دنزب یدزدب تسدهک دوشم

 هباویدتفس که هکهد هسردمهناکب

 هماوعص ناوج ملسم درب یم تفرس
 هبان ریگتسد اافزد هک وشیم قف وم

 شزدب نصبد یا رب رتخد هکیماکنه
 »و ربم تسا یتادنز هس ردم زو هک

 هتفر و هتشک و رب ور نا وجملسم اب

 یم حوتفمنان ۲ یزابتشباب هتف
 روش ملمم و درذکعی هم

 زا سپ زین ,رتخد و هدررکیم .لقتنم
 هلیفژا هوخقوضم لاپدب هافدنچ
 «ب و زهلعم نتفای هصقب وءدرک زا فن
 زابدپ دب قف وم رهش دد یل ودر و ایم یهش

 تیدد داچاف اذسل هدرکین یو
 زاک لوس واتس ر,تسسب نانسراسپ
 یرت ًابب .رهش و: ملعم , هوشیم
 ناسازییارب شنزر هنکبم جا ردزا

 رد يل و کر تخد هک یناتس رام نامهب
 . دنکیم همجارسم هوب راتسرب نآ

 هچب هک ,یلاح زد لمح مضوزا سپ
 رتغد « تسا هتشاد للب رد اردوخ

 هکشپا نودپ دن یم اد وا یلوک

 یو رتجد موش هجوم مس
 هارنکعر» هدروخ تسکش و سوبام

 - لو

 هر دریگیم
 برف هنلج مو زا

 2 وگو رخ زیبا :تصاسآ

 هثبق نیا رد

 قو رگ 9



 دوویلاه هکلم جا ود را
 واهک < یلک سیرک 2 هرغخالاب

 وویلاهدرحمهزاتسو اد
 او

 بقل مه#
 ندرکبادج دق د وب هدآد
 و :تورف تیحزا هک تخادنا یدرم
 فورمم یاهرن ویلیمرابشرد تنکم
 رمنیا .تساناهج
 « رکاب ومو كچوک روشک ناطلس
 دشابیم اینایساو هتارف تب مقاد
 تعتیاب هک تسایروشک نامه وک و
 یتاپج تربش«ولراک تنوم» نآ
 «داق تعتیاپ» تقیقحردو دراد

 (وسری ژ سس درب

 دوشیم بوسحم ناهج
 دمت ورث هدازهاشنیا و < یلک سیرک 2
 بآ و نان یاههژوس نیرتک دزب زا
 رسرپ جا ودزا زادعب وهدشدیارج داد
 ریظت ؛ناخیلعاب ترویهاتیریادصد
 لالج و هوکشظاحل زا یجاودزا ثینچ
 رد وب هدشن هدید

 ! فی رظ ماد

 كا رنو و «زدلونیدریبد»

 رد مه افتاب شیپیتدم «ارتانیس
 «فی رظماد» هک دند رک یزاب یملیف
 هک تّسا یمادزا هیانک و تشادمات

 جاودزا .

 ءار رس زانط ناک زیشود الومعم
 دن رتکیم تس رپ ابیز و سوپلب ناناوج

 لاکیژوم یقشع ملیف كي « فی رظماد»
 ماستو پودسامنیسهقبرطب هک تسا
 هجوتلج زایسب و هدش هیپت یگند
 -یبدو هکشيا ًاصوصخم تساهدرک
 نآدد ریذبلدزاوآدنچ «زدلوئبد
 . تساهدناوخ

 تناوتن [ یرام
 یاهنحس«درذگ یمهک زور ره

 یونارف دیدج ملیف یاههنحسرب
 ودوشیمهدوزفا «تناوتن ]یرام»
 دو ریم شیپ تیقف وماب نآ یرآدربملیف
 یوسنارف «ناک دوملشیم» ملیقنیادد
 و م تناوتن] یدام و شق رد
 ثنک و لرردیسیلگنا «دوتدراچبد
 یزاب ؛ وا یفخم قشاع «نسرف
 ملیف هک دوریم روصت د دننکییم
 هج وت بلج یلیخ «تناوتنآ یراب»

 2 رزب لاسٌ
 یئامنیس ناسانشراک نونک !مهژا

 زا 4۵+ لاسهک .دننکیمینیب شیپ
 یئامنیسیاپلاسنی رتک ۰

 میمصت دو ویلاهیابب
 مود هجرد تالوصحم زا دناهتفرک

 كي هج رد یاپملیف رب و هدرک مک دوخ

 سک وف یناپمک دیاب هلمجز) .دنیا زقس

 اریژ دشاب

 1+ داذص هک دریماناد متسپ نوق
 اد دیدج شورفرب یاپباتک زا ددع

۱ 

 كنهق و ین دید سکعكي
 یورزا دراد لایخ وهد رک یرادبرخ
 بوکس امنبس كرزب یاهلین ابنآ
 (یرتمیلیمه ۰ دیدجهقی رطاب هتبلا)

 و خرچ» اهملیفنیا نیلوا . دزاسب
 یركمنودرگ» كارتشاب « كلف

 زین یدوزب و تسا «زنوجیل رشد د
 (ناطلسونم» سیپ لاکیزوم هخسن
 تب وندعب ر تف ردهاوخ نیب رودیولج

 یناجمیک دن زرد اهزیچنیرتبب
 , دیسردهاوخ «دنتسه

 یی جم ات هک «كيلپایر» یناپک

 هد رکیم هیهن كرزب ملیف رتمک نوک

 وه ربازج هلعشو یاهیلیه رب «والع
 نیرتپیژا هد «اسآرحسشتآ»
 یناپک نیا ربخآ لاسدنچ تال وص>م
 ملیف هتشرکی هتف رک میمصت ؛ تسا
 < اماروتان و هقیرطب دیدج یاه
 یعون «هاماروتات و . دیامن هیهت

 هنیس» هیبش رتشیب و بوکسامنیس
 نلوا تساهیوسنارف < كيماروناپ
 و «كيرو امهکلم» اماروتان ملیف

 « ردلونیر یبد » زا

 مهدمب . تسا «نییل»نآ نیمدد
 «د رک جا ودزا نومرومكياب نامام»
 . تفردهاوخ نیب رود یولج

 مه ریامنیودلک و رتم یناپک
 جرخرپ و نیرتمیظع و نیرتکدزب
 ار ایئد ریخا هلاستصشملیف نیرت
 كا رتشاب < یرتنید تلایا » مان
 دهاوخنیب رودیولجرولبت تبازیلا
 درب

 شكیرات هتشذگر طاخب
 ؛هکلب  هغب رکید راب اهرزورنیا

 - هحفص ٩ -

 :قطان نادود
 الاحو درک



 نیانک روب تسن را
 ۱۹ 5 نانکی زاب نبرتهب ولاس

 باعتناتساهدنا

 اه ردقت ] هتشذک ل
 ملیفهدنییعتا ریز دوبن هداسو

 هک لاسمدش هیهت ملب
 هتشادیرت رب نب ریاسرب طظا

 لاس.درادرب ردیدایز ت

 یامهلاس نیرتهب زا یع
 و ریظن یب یاهملیف هک تس

 نییام,تسا هدمآ رازاب

 نر ناکشیبرثم نیزاد
 ی رتاک ین ابتامان ]ی ئامن ره

 هشیب رثه ود. تسا هتف رد 5 روم رتشیب سیراهیلوج د د
 1 ۱۳ قو یک

 و (لچیم ندوبا)و (زرشد
 2 حاورا » یوسنا رف ملیفد

 زایناماز »5
 و(ءروینیسنومین) < ریرش

 _ راک هاش زا هس ره تسخب ملیف هس
 تساکیرم ۲ یامتیریذپان اه یاه

 وخ یروص
 وآدنز دنهاوخیء

 مقب ود دنیانت
 ۳ دیو

 دینی .ملیق .یلصا
 ( نیلبیستب) و(نیانک دوب تت دا)
 وزج (نیانک دوبزو هدیدرک لوحم
 درادرا رفلاسا راکشوآیاهدیدتاک
 هیت «تچه-رتسکنل و طسوت ملیف
 دنباتوبو یناپک ةليسوبو هدش

 هدیدرک شخبناهج رد ستسیت ۲
 , تسا

 هایس رخص رده ربآ زور
 دوبل اهنونک اتهک جیپمملبف نیا

 جار تساهدیدن دوخب ارن ۲ ریظن
 اب هک تس یبلطتلادعدرم یکدن زب
 زود ممحرب و راوخت وخ درم ۰
 زا یکی و تسا لادجو شکسکک
 « ءدش هتغانش اپماردولم نیرتیلاع

 اج دردناک هک یئایلاتبا دنم رنه دانم «ی
 -رستیسا) ۱)ملیفنیا تست لرهس (وژوا !ِ ک

 -نید) د(نان رب رتلاو) ۰ (یسیع
 ملبق دوخ .دن زاد هدهعرب (رثاج

 (ینک اک زسح)دوبهدرک تک رش ن
 یاهژانوس رب راس (نول ثج) 4

 مان ثزاپم اب هکدنتسهملبق نی
 نیم افپا| د شب وخ هل وحم یاهشع

 < بوکسامنیسو هقب رطب ملیف نیا
 ,تساهدش هیهت رنداو یناپمک رد

 (نازاکایلا) - تغهب قرش
 هکی نان رثع هطسا وب نآ نادرک راک
 نسب رتهب ناونم دوب هداد ناشت

 ریخآ لاوبتسف رد لاس نادرک راک
 رابس ناتسادو دشهتخانش <« زین و»

 یرپمسدرزوم هک ت سا یرسپ ریذپلد
 تیم دهاوخیم و هتف رک زارق شردب

 سپ و ودب شه ..دیاببلج ا روا
 (نید زمیج)و (یسام دنومید) اد
 یسلوج ) و دناهتفرک هدهعب دیقف

 رهاظ(نید)هتوسملد رد (سیراه

 ملیفرد « یسیرترسنپسا > و « نیانآ روب تسن را »
 « هایس ةرخص رد هریت زور»جیهم و پوکم اتنیس

 دا ۳ ۳۷/۹ ۳

 يبوکس
 تا ههشهیهت

 ۱۹۵۰ لاأس یاهب زاب و اهملیف نیرتیلاع
۳ 
 رس

 تسا راک ۳ زر

 ینایئامانآ
 یعوضوم و دو ریم رامشب ناتسلکنا

 دوخ رهوش ین ژدراد بلاچ ژایسب
 ده دیم تسدزا تسا ینامل ار

 ودن ریه ماتیالادادب ار شدنزرفو
 شرسب اب ردام ینانابرجیطژا سپ

 ناتساد هدنسب و ...دوشیم وربور

 مدنک هیهن و < مایکنیتبا و كحو ملیف
 < نکلای لکیام» ملبقنادرک راک و
 لن رک) تسدربژهشیب شه ود دشابیم
 (لجیم ندوبا) و یناملآ (ژرشروب
 اغیا !رملبفساسحیاهشقت .یسیلکنا

 نیا یلصاتبقف ومدش نخ انس هتشذگ
 و دوغ نفک) تک ر ش اهن « ملیف
 یاد رک راک هشت( کایهوهناج)
 .هکزاس ) طسوت هک دشابم ملیف

 هتسا هتف رک انا. ریهخ (نوسب ور
 رتمک هک ی تراهم اب (یدنک ون آ)
 هدونافی؟ار یاس شن داد ریو
 اساسا ورد هچرم دیدناک و



 نی
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 نوح و یی هاشووع سصیع

 هجع ار

 همزن وس ۲ ۳

 ید رمناتسا> ملیف  وضوم ۳

 هصزد شا هق وشعم هک. تس

 و وییس /نوسیس وم
 وزولک روز یرتاه] :ناکتم رثه وز لک رد ِ

 زل رام) هک تسا یملف
 وهشم هشیب رنه 1 ِ

 هسک روطنابم دادنابن
 و

 وب در راک هوب یدنم رته

 رک دن زملیفنانساد ,دوبدهاوخ زین

 دها وکبمهک ت سا یدایع درم

 داون اخكب یاهل وب

 ت ردق یاهتنماب (مایمترب ار) .دنک

 ۳ هدمآ رب مهمشقن نپا هدیعزا دوخ

 یل رش)یژاب زپن يئاه هنحص دد يتح

 نفسم یر ِه 118 ع نه ۲ یقربار رتسم » ميلیف
 هات رگنآ رء(نوسلا نوج شب وخع امعل اتم

 یاهلب > مارو و یک ملی

 یاپملیق ن رتههمزا < یر . ونک وت
 هک یو رک هخانش .تن وم زی ینایسک

 ملیق بلاج یزنیعآ كد رووآ تسقف وم

 نآ تصت هشیپ رته یزاب و دوب
 بلج همهزا شیب (نسل وهءابلب ء)

 هومت یم رطع
 تالوطع ) یقشع جیپم ملرف

 تفربمووصت هچن ۲ زا سم (ناتسات

 نیر ) و ددووآ تسدب تیقفوم
 هم ره «زاتسهلء نآ وتس (

 دووم

 ندوپم تک رظاب < تسا مبالمهشیمه روح و

 تورو یاهلیفدع هتخانع لاس  یرگبدو (سبراعدس) و
 ۲ 9 ت 7 اب

 < رادلاخ لک و 2 وشیمهدمپمأن رشیپ

 ًاصوصخ دف و رم زاسشس لاس راکهاخ ود

 یا« رظتنم ربغ تیقن ومهک ریخا ملیف
 هراس( ینایامات ۲ ]) هومن .سک

 اف تسخن شق یلابلاتبا فورمم

 وا نارواد ونیدقتمو دراو هدپمب

 نآ رس ملی راهاش «اهکسورع و
 نول رام)تک رظاب (نب و دنک لک وماس

 م)2:ملیق , ( زن وسبسنیح) ۶( ودتا رم
 زا < نخ رم» یعاهتجا ویمالخ

 ۱۹۵ هلاسیرته ران نیرتف ورمم

 و ( زرفءهزوخ ) هک دو ریم رابشب

 زا یاهنحص رد «

 + نک مک رث اب دادب متسود » لاکیزوم ملیف
 اس ۵ را

 ینگ 5 زمیج» و « یدییرود »



 زا لاسراهچ و
 یک وک نا زود و

 هاو هراس رد سم و
 شتالرصست ماسناز

 :یرو ویلام تادن واشبوخ
 دام رد دو ترهش زا کی ناگشییرفه

 نواردن وارشیوخ و تا زنا ب تیقف ومیآ رب

 ۱9 لا شر
 هتزو مورج

 ( یک سدچ تل یوستا ره شد 2
 زار نازک رک و هیوزک ما و

 ربع یی اعرخ و هوخ مشق هم
 یزاب اشک او وا مديح !و < ۳ ّ سا

 (ی لس مر پ) وصحم 2 رهچ و یمن

 د مقنارو .نفیناپچ هه هتسب ءدوم

 هوویلاح + ییاتاش هان و

 رو ویلا( ریوی رک اس را شبا رم

 رب .يازرت و شا ییاغبا اب و تفر
 ماعو ساخ زوپئس : نی یضبج

 اب لا ست ره اوخ سپس .تشک
 تعاو (ریز هب یفیز تعابع هک
 ایوزاس زا شه و روا قلاب
 و دن دوش .تنک رح دو ول اه بوصت

 مک کس "این
 | رپ )رها وخ 2 رهچ ناشو و رو ژادح

 ار را و هع مقاوء هحوت دز وم زه

 ی لا )و اشک ی کشی تب
 لب دین( وب ایر او هو
 رک دو .پپ وکسامسیس طبق دوو هک

 یادص و هب موسوم رت زا و تاک

 هدیسازپ ودر (هلنفآ) اب <
 لک راتس زا زیب نوتکا و تقرزک
 ملف رو و .تساو و ویلاص مه وخ
 نیا ته < زادنلاخ لک و شم را

 , سا هو رک یتاباع

 تالاب ا ربد
۱ 

 ها سر ف اپل فو رعم
 زا لب هکنیا هوسجو اب و

 ما هجچ

 وزاوغ رک ءدافتسا نوح

 سال رده یکی من
 اکو

 ]نسب .تسوقق وم وص# * ط
 برف راک یاسر نکا موج

 رزرو دتسوب خرس ینوف ز قرسک

 شززرفا هب گری ًاتا و هک .تسوب
 ۷ رد ءدوح دتشادن یر

 زین ار ون دوب هیورو و دعهواک

 رنو را زن عن اکتبر ریاست
 رستاش اتتفف هک حس .تسکش دو

1 

 زا و درسکی رب تک هاب #) اب
 ی یافت .فلتخس یایباپک
 زن ری کم کو دز کی اس زا وب ف

 دیچچ اوج رسارسوع

 ربا و مقر یار و مچ
 ء رک تابع هزنافتسا کار

 رک وخ ناسا زیف] هچ رک
 (ار#) کی ءوب مع تاشر»
 یاببایک تاعاسآ مضوب هک

 رویمقم هک ات ۲۷ دوب ۲ فلتخم

 لک رنه زوم و و ,نوتق بش تیم
 الدح . هسخ رومی ما تره و ۸
 نکا ی لیست هنر مد مهم

 و هساپ ام مهر نیوز از

 و یی کابب ز نه اب ۲ هتک هطحالم

 را وخ چرهم یزلب_ و هسحالم
 « هاب درو ار

 هر. یلکر ج
  هوس هوس جیم هیخ

 ون ن رس زا خم زا و وات و ( مک

 رج ]هم ی زا رب يک رآ
 رخ و ۷ .تسسووف دو یک ات هک

 ز#ِ#)

 زن نوت نخ رم
 تاتو نیا روو تضاد اهت

 هنگ هک تا رو زی را تا
 اب درب هکسیص .تاتس رس رنو اقا و

 دو ۷ یک نخ

 7 - ژورش
 ب زک و بت زا

 ریو ار عزم ۳: اونا زدن

 مگر سو

 | ار

 هتس راک
 کرد

 سا

 نر ی زن تصاسس

 و دزد يک رسهب .تسیصس ین" وا رطن

 رج نیل ۷ وا .تسف رس میخ

 لینک هجهت رم معنا رب کش بن
 زرحع مس قو

 مسن هفص یی زا رخت زا یوس ز

 توت رضا زا سس

 مو# تنور وتساب.رجزس یبپمک +

 و رس رو رشت راس ی هک

 درج هند مس ماهتسا فا رک تی

 من رک و ۲ رک و منت رب روا اه

 هایت رخ 4 رد وقته رب و زا یاب

 روس من مچ نه را# هتسس زارن مع

 منک هکر لر و

۱9| 
 انس رنگ ین رس 3 ]

 نکس رنج زنا نررهنکا جا رم
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 رو و دن دشاهنیس هش

 یناهک شژرااب و مهمی
 یحبم یاهار < ریامنب ودلک و

 رو ( دومیداب لئوبل ) د
 شدادارب و تش

 ناج)مساب یرسب
 هدراذگ یقاب دوخ زا (رسب

 طساوب یلواهدید

 و <« تسا یتمسق اره ره»> ملیف

 رس نابجزا ملم ۲
 لئا) ودن آ رهاوخنکیل . تساهتسب

 شقن اهملیفتلغا رد زوثه ( رومی راب
 دوم رابناج) و د کیم هدهم یئاه

 ملیفدنچ رد لبق لاس ات زبن (رسب
 , دوب هدومن تک رششزرا اب

 ودنارب نول رام

 ودنارب نیلسوج
 -یم هکاد (ودلارب نول رام) تس

 رک و تسا یبیجع درم « دیسانش ز ومب راد هدا هئاخ

 هب نونکات دوویلاهرد یاهیپرنه  نیرتکدرب هک (روسرابلتا)
 هدید وا راتفر و تاکرح و نالخا

 دود دی وکیم ش ردپ یتجح تسا هده

 قالخا(نوا رام) مه تیلوفط ناوا ۰

 هداعل اقراغیاه راک و تشاد یبیجف شردارب ود قاقناب وا هدنارذگ

 2«نمب همهو دادیم ماجنا یا (رومیداب لی وبل) و (دومی راب ناج)

 هاوبدهک فیچیلویداد یبوخرب  هتشادتسدرد ار رتاثت هنحص اپتدم

 ۱۲۲ سس

 ندنا وخ بکارت ار لا وخ

 ۱ نبرتجیپم و نیرنگ رزب «یرگنهد
 تل وا رد

 < هث داود ملبف ردیژاب هطسا وب مود

 ود (اوا) دننک تمد ره

 «تسیادوب »و سال

 یدیدش هقالعنوچ دشد و ویلاهمزاع و

 ع هدرگن جاودزاام

 دامین (درباکاوا) زا
 تم ک و دیک

 بوم نینلوقنوج-دنلپ واه وداب ویلا
 شرهاوخ و (دنلپ واهود

 اپویلا دندراذگ دوجو همرم اپ 9 3 ۵ تک هاحا ی <ویک و ورد ودره (نبتن وفنرج)

 ۳ 5 - ات تن تتا#



 دوج واب ی ۲
 یداب :ث رهش

 موس دو مو
 ناب دصتع هک ر وب 4

 ات رت

 یاپل ررداروا دعبنم
 , داد دنهاوخ

 تدمش راک لب وا رد روپشم 4
 رکشل یهایس یاهلد رد ل

 , دومنیم تک رشد و ویلاه
 ۷ دناهتناوت هک یناک
 دن وش ف و رعم ملیف ك

 تربو:4< ودنارب نول رام»
 6 نیدزمیچ ز (وحرم د <

 راب نیآ تروص ره رد

5 

 اب شمانتمابشزا هکباهش
 رد « ردان عج ربس» قیفد ف میم

 ۳ هکتنرا ًاص وهخم و هو رک تجعتما رم

 - ردتلاوذ سوریس : زا
 شیب رثه < ودان حرچ »اب ههخاصمرکشب
 ینفلث وارق رب انب و مداتفا لانشن رتنب|لاسر وین وب ین ابمک یب | مشچ
 یزاب یا رب « دان جرج و نمضردهک هبنش

 دوب رضاح ویدوتسا رد ع وگنک لا روبعو ملیفدد

 هود

 متر , .ویدوتسا هب
 ار مراظتت | هک یصوصق۰ یامتهار
 ارم دم[ شو ننفگ زا سپ تخاد
 درواددوج و وپدوتسا رد ناراگن ربخ یارب هک یصوصخم لیپفوتا داوس
 زا هفیقد هدزناپ دودحرد و دون
 وامهچای رد واپه وک و املکنج نایم
 رد هدافتخا یارب و هتفخاس تسد اب اما هک یعوئصم یاههریرج
 دوشیم هدرب زاعب فلتخم یاهملیف
 لیبموتا زا و فقوت تررب ًاتبن یاههچایرد زایکی راتک ردو روبع
 ردامامت هکدندوب یکچوک و كدژب یاهیتشکد ومن بلج اد مهجوت زیچ همه زا شیب هکبزیچ میدش جراخ
 ملیف نبارد هدافتسا یارب وبدوتسا
 یوبدوتسا هنبلا دندوب هدش هیهت
 دوو ویلاع یاهوبدوتسا نیرتیظع زا یکی لانش رثنیا لاسروین وسب

 وید وتسا نبا رامشب یاهملیف و تسا
 هدرادکشیابن شرم ایلد مامت رد
 . و وشیم

 ملاع توهم نم هکیلاغ رو
 مرادی باوخزا هکنپا لثم امنهاد یادبص مدوب یرادربملیف و امتیس
 درو][دوب ارم دشاب هدرک

 هک شاهنابءوم باوج اب وا يلد متساوخ رذع وا زا هلصافالب
 نمود ف رطب دومتبم ین وکانک تالاوئس نارسپاپ مجاد برتم شوخ یامنهار هکیلاحرد . ددوآ من وریب تلاجخ زا(موشیم لاح تمه واجع یماکهاک مهنم درادن یمنام]
 رابسهد یرادربلیم میظع یانب
 هک ٌةنابق شوخ و لکه شوخ ناوج هب دوب مدش انب وکنک میدق زرطب هک اه هیجخ زا یکم لباقمرد ,میدش
 و يسقرمم رکیدمهب اد ام اشهار ,ميدروخ رب _دوب < دنا جرج »
 :تف و شءوخ

 تافالمزا یتقوخوخ ایفا و یلوصم تان رامت لدب و هد زا سپ

 ...دلابیم۵ وخب (هاشردان) مس
 نا ربا یهامتجا مس و َ شید ات هراب
 اکیرما رد امراگنربخ تسنادیم ادنابنج رانم و ناهفصا م

 ملا وستلهم هکنيا نوهب جرج اب
 تکلیم ماسک زا دیسرپ دهدب اد
 ب هه

 ناسا وشراک هکشبایا رب مهنم
 نا را یچیه هب عورش مشاب هدرک
 < رواع و هب یئابن د هکنیالثتم , موش
 < س زاب » نآ رب |مب دقمسا زا شد وصقم هتلا « ایشرب و تفگدتشاب هداد
 ونآ رهت زا فیرمت هب عورش» دوب
 هنا رحم نم ودرک زا ریشو . ناهفصا
 تسااین هتل امنب تمیدقززا یکب هک تکلیسنآب متسنا وتیم یزود شا تفکم ستم هقایق اپ « دسیاهدوب قاریا رد یتدم هچ مدیسرب وا زا
 . درب

 و دیواد تاعالطا نار-ءاب مجار هیهنیا وونمج سی " دیس رب
 نایاب مجاد هک باتکر ه فک
 بینا و منا وعنیم هشلب هنشون یزیچ
 ارم مکن « هاشون و .مسا زا یرکذ
 نفر نناهاش ,یب تکه زب زا یکم مس اب میسا هک ه نکبمساب رختفم

 ۲ ء هسفصر دهی



 - رحنب رگ ترا وتسا

 زبس منهج

 رات قامع

 یبونج یاکیرما نابابیب یاپلکنج

 نآ هدششومارف یاهتیمز ی و

 یاه هتک اه رتک رد یا

 فوشکمع ان و ثكب

 هتخانشنولک ات
 هلسلس هک ماگنه

 هک تسا یرهاوج

 نامه زا - «دش

 ندمتابهداقنیا یناتساب ناهاشداپ

 بروکتمو روپقم دوخ نا

 بان نایاپ واهبنارگ
 هاگیب و هاک مهز ه و.دش هتخود

 نایوجا دنلب و
 یاوب ناپج طاقن یصقا

 رب نتفای تسدو تور

 نایموب

 یددوآممج

 فالسا ریظن یب ترهاوج

 و دنب اتشیمین اتساب یاهنیمزرس

 نادرست نوع
 رس یاهلکنج یاهتنا ی د زومرم

۱ 

 شمار[ و ناگد

 ۳ ار یحاون نیازمس . دقت ریفوه ۱
 نیاددوحتج و رثام هتل

 رد رطخ نآ هدق رهرد هک ینیمزرس

 یناس ] راک تسانا رذگه ر ناجنیمک

 رد یسک رتمک تپچ نیمهب و تسین
 رتمک ودسرپم هحیتایدوخ یوجتج

 تحابسیارب دت وشیم رضاح یدا فا

 یردادربملیقای

 زو ساب اتقطانمنی ردزانرت یددعتم

 کک

 یلک سیر
 سالاگ و د لپ -

 رتشیب یلو تسا هدمآهدرب یور

 اهکنسرف وویدوتسا هطوحم رد اهن آ
 یدادربملیف یلصا لحم زا رترود
 ود یکیشیپ لاس دنچزا اهنت هدش
 و یئایلاتیا یرادریملیف تثیه

 و دنتفر قطاتم نیاب یئاکیرما

 یدادربملیف هب عورش ریخا تئیه
 هتفه اتهکدومن یتاتساد یاههنحص

 <زبس رکخا» ناونع تحت رکید
 . دشدهاوخ هداد شیامن نارپت رد

 كب رد هداح رب ملیث كار

 هداح رب روشک

 ملیف یاههنحص مظعا تمسق

 رد ایبملک روشک رد < زبسرکخا و
 ظاحل ژا و هدش هیهتیب ونج یاکب رما

 یلاههنحسنینچ نولک ات لحمتلاصا

 هتشادن هقباس امنیس هدرب یور رد

 نآ و راک تکرحزالبق لاکی . تسا

 نامرآ » ,ایبملک دوشک هب یراد ریلی
 وردن و و ملیف هدننک هیهت «ج

 ًایبملک هب« نآنادرک راک « نترام

 ود

 نیآفلتخم یاهتمسق و هدرک تمیزع

 نیمز رس دئدومن یسدرب كيد زن ژاار

 هناخدور یکیدزن رد هرخالاب و
 یاهرازنشک ترواجمرد مانلادکام»

 دندرک تاحتاا ادیلحم« هو

 تلود نیدومآم اتش 1

 روشک نآ دوهمج سی
 لوهست و ممتو تدعاسم هنوک هبه م

 اه اباز یراد ربلی

 هام نیدنچ زا
 دن داد

 هیبب

 مزاع یدادربملیفنا و راک « ل
 هلیسوب راک لئاسو و دش

 وددمتمیاهقیاق -نویماک

 , دش لاسرا راک لحیب رطاق اب

 هب یداد ریملیف

 زا هت
 تشیه یتقد اپتنم

 رکید «دیدیسرزوب رم روش

 زا هت ودوب یربخ

 روپمجسیئدسیرتاقباس نیدومآم
 یتلود ءاسدرو نیرومأم مات و

 هدشضوع یماظن یاتدول هحیتن رد

 دندش رویجم نارادربمایف و دندوب

 یارب و دن ریکب رسزااردوخ تیلاعف
 ًاودجم راک تامدقم هیپت وءزاجا بک

 دننک مادقا
 ایاضق نیا تروص رهرد

 یدادرپملیف راک رد یاهفقو بجوم

 هل واةمو اهدادرارق هلصافالب ودعت

 "و نکلام اب یددصتم یاههمان

 یارب اهن یضشادا هک ینازرواشک

 زاایق هدافتسا دید یداد ریملیف
 مب و دیدر؟ میظنت تفرکیم
 لحم یلاهاذا یدایز هدع مادختسا

 اایس ناونعب ملیفدددوب مزالهک

 ۲ تفکنه هیامرس دن وش رهاظ رکشل
 ا , دشهتخادن | راکب

 زایسب یطیارشرد یدادرپلیف
 ماجنا بسانمان یطیحم و تعس

 | یاوه و بآ . تفرگیم

 -ادکام > هناخدورهقطنم یئاوتسا

 روممج سیر

 / ربع فارطا یاهناتموک و ۹]

 . ههلبلاقوف ارراک همادا «اتوگوبو



 . تسا تفهرسابقباث و 4

 هوای عرب یاهملیلب هکیناسک اعاهداشب۲ فر
 دیته دنقالع رجتب , ٩ تداوتسا .درک تکرح

 دنه اوت شومارف زک رها
 یکی «زبسرگحا» مقا
 تراوتسا یاچنلیف نبرم
 ملیفنام رهقن ۰ ] رد هک تس

 یاپجنکوو «شوما راتسا» یاه

 هظعا ره «نامیل-ترفح ن داهن
 اطیرگت هتسد

 یرطخا
 ن دی وا د

 ناراوغهدآ و فوعمرادز:اب راب

 ه ۰ دنکیهدروخ ودزلکنج

 رد * دریگیمپارق كنلپ زوب
 لیس لباقم رد « دتفایممادب ندعم

 هرخالا و دوشیممگلفاغ ناشورخ

 راجفت | لاحرد هک یهوک ٌهلق یالاب ر)

 نیاذانتج زاسپ و دنامیمرد تسا

 2۳9۱م یمادب تلبم تارطح هه
 رییموایارب نآ زا دارف رگیدهک
 کت < یلک سیرک »قشءماد؛نیاو تسین
 ۱ تسا

 «یبماکومو ملیف رد تکرشیازرب تب جدامگنرد رو -تراو" ۰ اهقد نیا یکس یزک د نا مای و وک ان ومهکلمو دوویلاههکلم

 یارب ادوا تاکچیه و درک توعد  لاستیرتهنیرتدنفژتهو ییزارک یدنچ نوچ . تسا مرکر س تعس
 <نفلت هلیسوب تیانج و ملیف "ردیزاب  یمار ندلّوه مایلبو ینمی هتشقک  «موسرین رسنرپ >اب وا یدرمانشیپ
 و دادمتسا زا یتفوو دونفاغتلا واوکشیپ رتعقباوس :ادرب, مان ناو ؛دوویلامهکلم لبق هتفهر هدشمالعا

 ملینلوا لد تفایناتیمطا وا رثه . زاسیوا تسا"یداعوءهانوک یلیخ . دیدرگ وکانوم نیمزرس هکلم
 یاپملیف .دادواب | د<یبفعهزجتب» .. رثه هسردم هلاس ودهرودندناونلک روشک یاورنامرف موشوت دیس یبونج یاکب ربا

 <یروک و تیاهلب» و<یناهدرثخد» - ردادتبا «زتر]كلیناماووو یکشیپ ۱3 دز رد رک و
 ترهش یاهتنس اد باذجهراتسنیا " و درک تک طییرمت شیات دقج "" یفلدالیف ردنونک | درادو]رقهسنارف «پوکسامنیس» هفیرطب رب

 . دندناسر تیقفومو .ميتهترتاشرد یزاب هبترمکیزا سپ  دربیم رب «سیرکد ردپ لزنمرد تسا هدش هیهت « لک
 ملیف ناتساد هصالخ دنک تک ر ش امنیسیاهملیف رد تفرک : طاش و تیلاعف نیا, مفریلع یلو ۱

 یلوج هنداحناوج لچیم ناید دوب < تعاس«دراپچو را ملینتلاو نارکن فساتو ترمعاب دووبلاه " رظاتموتداوحودی 7 لبسب هان
 كي جارختسا هبدنقالع هکتسا .(انبیلیف رد اروا هکدشرارقدمبو  نیرتناشخرد زا یکیننفرتسدزا ۰ بلاج هتیمهزا رتشیب دیدجدنم

 نجمب,د دنهد تکر ش< یسکات و . هدیتع نوچ دشابیم دوع ناکراتس  یاراد ۱92۲ >دقتک هرخو هجو
 ربذا زا یشیامزآ ملیكي روظنم " حاودزا زا سی. سیرک ۱۳ اف زا یجییپم یاههحص

 هکد ریکیم مییصت هجیتن ةخا یارب . شیاسمزآ نیا دد سیرک . دنتشاد درد دهاوضتا تک ر ش یتلیفرد زکید ۱10۳ ات /یععو یابک

 روتکی و واراکبهدنک رفح ار ندمم . دوب زمملیفددودروایت تسدب یتیققوم . یفلدالیق لهادو ویلاه یفالط وم هکلم تك رموآ تسودطسوت ندعم ن
 ناتیمطا م تسا فلاخم راکنیا اب . - داکیلو دندرکنداذگ اوواب لو مهد لاکتیتدم فرظرد و تسا " هتعیت طوقس هجیتت رد اپن

 اب زد یتیامز] میفناهرا دازک لراکی رم)ناکشیپ رنهنب رتک رزب هک تاتتشح و تازرابم وكرزب یاب
 ناج» هلمجزارکید نادرک راک دن حواب دناهدززک یزاب ار وا ۱7۳ ام یار

 هعوزماهن ]ندمم یکیاسهرد ناش «كاکچیه درفلآ> و دروف " زا: تسا هلیسز ترپش و تنظع" نیا زاجقنا هنخلقءر ابو د
 وارتدنلون نیرتامانب یرتخدءوپق . ادسیرک هلصافالب ان و داود" نرپوکیزاک ۳۹۵ ۱ تمام هلخلم نیت مظسز

 وا و هدشدنقالع نایر هب هک راو . 3 سیرگ «دروفناجو ,دندیدتسپ صفیج - دنالیمقز - لبیک کوالک هدش مدید انیس هدرب ی
 رجفتم را اروج هثداح سدنهم مم

 دوجواب . دنکیم منم ندمم ندرک
 یدج دو. میمعت زد نایر اهنیا

 سیده دی همادا دوخ راکب و تسا

 یاکیرمارد درمز هداتفا رود ندمم

 ی:دم زا سب و دشابیم یبونج

 نتفای تسد بیئرت نیاب هکدراد
 . .دشدهاوخ رودقمریغ تارهاوجب

 نی رثاک هعرزم ناژدواشک یتدم زا
 دوخ ای رتشب دزم تفای رد یارب
 واسه نئمم یوب و كرت ار
 ۳ دا وشیم

 فشک اب هجاوم تانایرج نیا

 دوشیم < زبسرکخ اد مانب یتشرد درمز

 4۲م همسرم هر
9 
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 یا ۱ وا هد ر | یا دص ۲

 نباب ۱ 6 ۱۸ یلم ظادطف

 یدیطا او كلبا وات ن ریدر

 ]و د سگ تسا یعیبط ی ردش

 و ۳ میش ییوآ قس دنووص رد

1 1 ۹ 0» 1 

 ۱9و لگبد ی رلوممس نی - ساب دراچهب ه , الا رشاب
 تا



 خب 1 اما نیا ناف هک را ياد یاد دیگ فپ ۱ تاب
 مه هعد هعآ یار لوا دعوا ر را نیا ترا هاب ههدیآ

 باب 4 ی ۰# یا عد یاد ی خدب ارادت رد

 هداوع قنرآ همه رقح رارگبا الا هد زا و رای رس رد»

 زاادنوف هما ۸ مدمیلاع ی هب . تقدتا رک رگیوا مات . هات

 ۵ نقاب رب د رج یقابب در هدداد تسد

 سا باد یاب ۱ مثیف عوض هس وب راه ۲ زد رانا

۲ 
 ها رب هجا رذباصسهافگیهشاج رگا یعغالپ ال نما یار نر ۷# راپ 1"

 مورد نیزادياق یاس وا اف دااع قاب رج 1 ۱ نایرافال . یا
 ۵ .ههدناف هتسخارا یطس رند ار ۵ یضرم ریبامای

 مان دو قد را ,خفیپ ی الطسا تااعیا هل اردن را انا هد ریلاف قاوماپاب هبدا رد ین نا ۱۶ رم یاهمابا هاب ۱

 دا هد مابایام ره ی اب مع ارم اد دفاع روا هرع دو هآ ۱ ۵

 ام ارج ۱م ر# 1 3 تسخ# رعد رب خام ۳ 1 هاب ۸+ النیا یا وا ۱ اا هوا وا ا ا ار

 ۱4 ب ي 6 ما را ظیفامر قدخ و هد زاد ناب یه ۷ ما ۷۲

 0 ییلیما ری ۱,۷ زا رتخچ مایف نبا یمرق تگ اباک هلو سارا و هرایقواپسم 6 سام از

 یا ان یک نا ز ها را دوا هقادارپ ه رقم ها ق رتآ + «هن او تیبقا هل 0 ا6یااس زار

 ۸۱ رمز رخ تسا ین لقمه هک دلها زا قراا هن+ ۱: رگ دف یا زا تب ۲ ۳ ۱ یاس ناف او ۱

 رپ رگ یاد اطوع+یارخ هودا راآ نیاد همادواد ۸ درشواپخد هنر ۸ شروخ هات رها یفیاطت فن ۱۱ ۷۰ اما,

 ۱وگهدیاآ نان رس ,هاتسف یا شات !دن راز هر + هاو هجا+ تساهشاب شبا ها قاب آب هوا ۱

 هال ندا عتسم زارقفا نظدههلج و اب زنا دنا ز بها ۱۱ ی اب اشسو تا را یاوق فرم

 هزادن تیبلخهب 0اساو ی قم هاو دوط لاع یاهو ا

 یا ۰ هاطبع یالب 4 یراشاب رو ۱: ملف نام 4 ما مو قادد مراد یآاآ اع هاب یاب رخ ل ۱3 السا ۱

 بسبلالما هاب د نقده انلانپا يا ۸۳ قاودارق .سافآ نادر ۲ رخ نامرآ هو زا میهدیم ۳۳۶ اس میاد هک ادا

 رواف] نیا ۱ هتل ی ی نا ما د۸ ۱, هونآ | تیجها ینباسهو ۸ ناب وا هاتفم يرغ نادر همزا یاد ۳ ال تایر

 گه فری سا دا قاب ها امر هملبد هناو نی يغ یقبق ره ۳ زرا

 ۱) ما نامی ها رفس یر 4 منا ۱ راسسو ۱ هنگ ی زاب ها تیم هد رنن دلو یآرملپآ ۱ یقامتپم زا ذاب ی مس ۱

 یهافا0# 0 هلبا» ناو دیار باما هاتابا اب د هنا,یراپ و

 ,طاخ هدچمب مال هد مه زا نتشهاگ ز هنآ يم يلج د اچ اب قیایز انس تا اس اول هیب دنصاو هما وا هاب ر ۱

 سا هدر ۶ يلاغ یار یااپر رادفع هگ یاس هف دیار ما مارا

 ادونب یا  تس رخ اهم هع افاپ رب ایل ها ۸ مود مر اهر رگ رهام از اپلاببا هرخ لب

 زوج رفبب يابع ۱, عوضرم مه یابد یاههلیاس ۸ ندا هک سیب مهمان 6 نایت لعاو های زلف تصرف ۱ هد

 ها ۸۸ دو ملپ هراس ایابف باس اب شرت دیهاشسا ورا

 " 9711 9و ارگ ری قلب یاس ۱ را

 ملفنتآ ایم 4 تسبا فسا مرا ابا رب رف راز هک هچنآ نا فان یآهایارف ۸ ینایآالب ماپق نه تفاگ ۸0۱۱۸ ۰

 لب ۶ رده ناریابب ی اره افبما ۱ ۸۲۱۰: هلب 4 يس اپ ار ۳ و اف نا ۱۱ و زا اد مای

 مچ ابد ۱ هیطبت هلیرد مهم قاچیا زا قرابیت ارچ د برف ۳

 ۱ سو آب 4 ۰
 ام عم هب اب ااخ ماین رب ملا زاد اهر (نرمار ی رابارم رم) ماسشزا

 قاب رغم رفع هک اب لمعب ,تبو» ناب )ابد سا انفپ

 ۱ ۱م وا + یادرا اه رگ بم زا لاع لقف ۸4 يساد دف هی روت اگ املا هایی راس فهم آ یاب ۷

 رب ۸۸ ارم مایا مت اوو اوشبم هنگ ظ ر الزب ۶ قاب رها را اما » رگ راک

 ۳۹ اه ۱, 9 واسا ل وصحم

 نیهاگ رم ی ی ی رس اپ را

 ۱۵ ۵ لا ی او ید 0

 ۱9۸ یا یا ال زا

 تنگ يصاخ لیلا ساتعدوا را فارآ هدف يا ۱

 اساسا يا وعارجاد سخالاع ۳ اهر یا سا

 هلاضاپ اعداد را هیلس دز دتسدام ٩ ۱۱ یاس هو

 ۱۷ ی زا ووخ سنا ۸ ۱

 اب نادرم نیا 72  يم دارا 6 ارس

 زوافس رو کوب بها ار او س یففگ فا« یا
 # ۸۱ ياد یزاپ لا 801 قارد یقآ ۸ هود ۰

 ۱ صا ۱۱۱ هر مر را القا یا

 ی
 ۱32۳۲ 0 ۳/۱2 هک یاسر

۱ [ 
1 



 زا رتدابژ مدرم دن راد مغوتو دن روآ

 دنشاب ا

 اهتدمزا دعب

 الاح یتساب لقا ال و درذ

 بن [یارب دنلنات تیمها

 دراد ینلاح

 اربا رد اپیلیف ژ ِ
 زا ریفو تسا سکمب الماک هیضق دشاب اهن[ ینف راک رد یصقل تک

 ب ود یاهملیف هیقب ؛ ملیقود یکی دابز بیامم یاراد مادک ره هدش هلب

 دشابیم و هدوب یتف

 یاهتحب رد یبلاطم مک نم «ملیف وله رد

 لب اق زاب هک هجن ۲

 ۰ رهام ینف دارفا و زپجم یاپها

 ؛دشابدراو ًاذج امنیس یاهكبنکت هب هک راک

 |هتشون هتشذک 05
 سنی اتم رک

 نا یار رد یدرف دوج و ۱ ۳

 تسا یمزال الماک راک

 اب یلو تسا هدش هلب ود ایلاتبا

 حطسه ظاحل زامهد اببل اب تاملک قیبطت ظاحل زا مه فسأت تیاهن

 دیس. تسا یراب رملاقن یاراد فلتغم یاههنسصرد اهادص ندوب

 رد مه < ماقتنا > ملبق نیا

 دراو هبطل زین نآ زا یئاههنحص و ملیف نتم كيزوم لصاب هک ت سین

 دشاب هدش

 ریجف ز

 نومناسندویا - یراستان و هدمآ : نانکی زاب
 وسلاراتام . ر نادرگ راک

 ایلاتبا سوناتیت ویدوتسا لوصحم

 می یعامتجا هلئسم كي ملیف نآ رد هک تسا یئایلاتیا رگیدملیف كي ۱
 دوشیمح رطم

 لقاالای؛دن رادیدابز هقالع لئاسم عون نیا حرطب

 تساملیفزا یعون مهنیا.دنتسه دنمقالع ثحامم نياب

 زا لئامنیا,حرطهک ت نیا رد. هنکنیلو تسبت ن

 ملیف كلسم رجاتدنچ اب آ و دریک ماجنادیاب یدارفاهچ دیدو رظن هطقن

 هک یناکای دن مگب نآ زا یجیاتن ودنیامنب ارتحب نیا دیاب زاس

 ارنآ تیجالح

 ریظن «ناریا رد ملیف شیامن خسیرات

 طرض زونه اد یئامنیس مهم ةعقا و نینچ

 تساهد رکت

 و ] "۳

 حب نم ۰ دوشیم رشن اههمانزور رد هداد
 او اش رگا هکشیاتسب . مدرک زاب
 ۲۱ تقونآ + دنتشاد مه یدابز اتیبت

 ود «رگیددرمكب اب هقشاعم نمضا ددوخ نژ

 ۲ ٩ درک دبهاوخ هچ

 وب نب ۱ ره هاش هک ی راک دشا و رثک ادح
 باش هحلاص تاساقمهب درم تسد زا و دوش

 هتکن نیا هب داثتسا دشابیم ناد نونات

 اوآلمع نوئاق « درم اینز نتشک و سومان
 اژ نیا هکدش هجاوم یممجهتسدهلمح نیا اب یلو

 ۱ رصع دد ام ,.تسا شزرایب الماک یقرتم

 ۲ هک میربیم رسب یلابثد رد ام مینک ین

 1 مان هب زیچرهزاشیب و هدمآ شیب ام
 بن ز اجرا ونع جیم یدرف ماقتناو لمعومیاهتباو

 نینچژا < قشع ربجت ز» ملیف
 ,دتفا یمقافتا نآ رد:ام شیب یدنچ

 ملیف نی رتسول ملیف نیا,هک لاح نعرد

 ءالماک نآ هدش ذخا هجیتن؛هدرک حرطم ار
 شتزهب هکدهدیم ناشن اد یدرم ملیف
 تب داد یرکید درم ابادوا مههرخالاب

 آ تحضم ناییب ۰ ز شا هعربت
 !هدرک دانتسا نآب مه ثاضقو دراد

 كيزارظن فرص - تسانب یتتو
 یددهلابد « دوش حرطمیعامتجا

 ٩ تسا ژاحم نآ

 اس 94 دیاش

 یوتحمزا رظنفم ۳
 امرهق لدژاب «یراان وتهدم۲و



 ؟لیسادشیها در داگگهر

 - رتهزا نت هس الاب سکعر

 ودو نژ نا آ زا یکی هک ار نا
 شیامز آیا

 , مساهداد لکش ربب
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 رب دنتیهد

 و تسا تحار و ناسآ راس اب

 اد یلوا هک دنکتیم هفاشاهح

 ار یمودو «یودو
 ناعرپقدو < تبانچ زاداد و ملبن

 ۱3 رو هرخالاب د «
 اب هارمه یوب واک و نرتس ویا ما

 هب اهدید# رک. راو شروپشم
 نوا مامناب رسکا تروصرب

 قفوممهزاب ل
 راک

 نیا نتخان

 تسا دنمشهاوخ دب دشن ن

 ۱ دینک ربص هدنب ۲ هنفه

 ٩۱ تسیک رگید نیا »)باد7

 لبقهرامش

 یفاوجنامرزب قلعت سکعنآ
 یبوک یراک > یکشیپ نه لبا وا د

 «تف رک راکسواهزباچ یملبف هچ رد تک رش| نتخانش دینکیم هل

 09 یشس تینا فاصا  پ
 . . رثآت ناگشیره اب نا وشهزاو -ٍِ ۰ ۱ 5 2 ۱ ۰

 ۱ [ ۷ هحفس ,اهبغ) 1٩ مارد یاهملیف هثیپ نه

 ط تم هک دن مراکز ار یا هنقابف ۳

 نینکبم له ناب را
 لتبقد هابس 1 نیاب هج و

 او رتات هم رته نیم هلصاف ۰ یشف
 9 ایم "

 1 سس ۳ ؛ هدننک مب
 هک اهن ۲ یراب ثكش نب ۱ تام

 یور رد ثحدایم و ٩ دینا وتیم ایآ
 ۹ هداتنااج و هتعپ شبام هتهب زره رد هک ییف جشبنبا

 ها هک, کر دیگامن میهصت هدشمابتشا و تسا
 ۱ دان" اتص ووانیب ةصرم 0۴

 ۱ نهاگشزرم مخالاب ) دینک هجا رم نونس ۱ و اپ ۳ ها نبهنیلاپپ دیتسن اون هکیتروصرد

 ۳۳9۱ هام 9 زی دز زیمراب ود نوسیباد ۰ ۱

 1 رظجع بلا برس قرب ودهد - ۲
 ۰ ۳ ما ۱ رشبكب هراشراطف - ۳

 :فنشاب بفاصن بح

 ۰ ۳ ۸ هلعم نمشد - 4

 ۱۲ هتیس و نا وشپم ۹ 1
 ۱ تیفوم ,یابه .تسب دداف 2 تاب تم را دخت« بنا

 یو دنونگان هکاریک دو راعتناو ار دوخ ینامنیسم تامولعم

 ۰ تسا هدروآ تسدب شبام هنحص دیاامزایب

 ۲ ویو بيبکر ب ابن هدرپ )ید «نایورهمینادنزو ملیفرد - ۱

 هبامآ ناکشیپ رنهمادک ناتسلگنا لوصحم
 ۳ « دنتشاد تک رش

 ناددالد» ملیفنادرک راک - ۲
 2 و جیگر

 «هراچی لا ملیف - ۳۳

 ؛ دوب یناپمک مادک لوصصحم
 ءادن اوو زا ملیفدنچ لاسما - <

 هدن اهدادشی ابن نارهت رد سکی ردنه

 هطعا وب « نیل وک ین وتت و -

 (دعب هرامش رد خساپ)

 یثامنی«تاعولعم ساب

 لرقو رامش

 ادرف « هتشذگ یاهقشع .- ۱

 ؛ربوگیداک - ۲ تسا ربد یلیخ

 - كاکچبهدرفل[ - ۳ لاکابندول

 ,ناتسلگنا - و دوم دوخ ءا رب

 نا » هقباحم ناگ دن رب

 ۴۷ هرامش«نرتس و یاهملیف
 یئیپمهبای رد هزیشود - +

 یذورهب ربکا یاقآ - ۲

 ینامزروماخ ِ ب۳

 رپوک یراگ - - حیحصخساپ

 و
 9 منم - مپ پممهزیزپ

 ین رم د -

 مهیتدم اربذ دیسانشیما روا امطن

 (ر دراگاوا) هوویلاهسون و ره وش
 .تفرگ قالط وازالبف ءامهنچ و درب

 یفاک هژادنا نیمه .... بوخ

 هتخانشاروا می راد نیقب نوج ثسا

 ندوكب تسا هنمشهاوخ سب هپا

 رددمبب نیا زا او هشیپ رنهنبآ

 رسگ ره هک دید میهاوخ یلاپملیف
 اربز ميتشادن ارت[ ندید راظتبا
 لاکب زومیاهسلیف رد هک هشيپ رتهنبآ
 ناعتاب « رهشرد» و < یتشک ر گنلو

 دن |وغیمزاوآ ودیصقربم (یلک نج)
 لد یافیا اب هک تسا یسک نابه

 ام یارب اد شان و هتشاد رب نا
 هژیاج رفتهب مهامات دبراد لاسرا
 ود یلو مینک میدقت هلجم ههاعکپ

 شومارفدوخ پاوج اباد رب لایر ..» ملیف رد« ویگام»
 + دیفامرفن . ۰. تفرک راکسوا مود هجرد هریاچ

 : ! هچ میمصت صقر هچرتفد
  نونکاهک كاکچب در[ سصانر هراتس 4 رربشآ ریومو

 ۳۳ ودوخ هیدج ملیفهیهت تاعدقم _ «خرسکاشلک >ملیفرد هک ی سیلگنا
 هاپهم اد«تیرت-ارکی ان مدف تسا دارق ۰ دوب هدرکب سک ی ت رهع

 لاکب ژومملیف كي رد كيد ون هی آ رد
 هچرتفد و ملیفنبا .دب وچ تک رشمارد
 زین نیاژا لبثهک درادمان «سفر
 اکبرما رد رابکب و هنارفرد دابکب
 .دوب هدش هیهق ملبا نآ نانساديو رزا

 دووبلاهرد لس
 جنب دنلسوگ و هقباسبب تبقف

 تعاب < لدنان رف > ارت «ب
 نرف مق * یار هک تسا هدش

 «تبدباهب



 اتفرشب مدعیلصا للعو لما و... ودیما نا وتیمنآ ریا ی راد ۵ ربملیق تعنصو دنب [ هبابآآ

 ومیپد باب هک یئابما دی وحن  راه .ج

 روفمیاظنن ؛ یدادرپمایذ هراب ر > ی رصتعتم

 اک تقیقحرد و تسا یرادربملیف

 5 » ] تاعلاطم ندوبن مماجو
 دناسریم

 تیعفوم هدع نیایارب رکا
 جراخ ر اد راک یتنح و هعلاطم و لیصحت

 ود تح !6الد ال تسین مهارف

 یکینکتیاهب اتک بوخ راد ربملیف هس

 یاهنابزب هتبلا هکار

 مواد و ریتسمروطب

 دنهدرارق هعلاطم دروم تقد اب و

 ان رصهک | ریج راخ یصاصتخ | ت

 تك رتشهد وذیم نب ودناپل "[ هتشریارب

 عبنم كي لاحنیع رددنناوخب و دن وش

 هملاطم :دننکن شوما رف | هعل اطممچ

 رد هک یب رجت ویلمع

 دننیب یمهک یشزرااب یجراخیاهملیق

 افرص ادتفدنیا اهتنم دن وشنیقد

 بنیمارف نیا

 دن رو لمعپ ملیف یرادرملیفیور

 ملیفیدادربیلبف ,لبعاب ادیروت و
 دنهد تقباطم اه

۰۰ 
 ملیف یاههنحص رون میظنت رد

 یلیخ ام راک
 ساکع كبام زونع

 بلاچ ویرثهسکع

 میرادندرو [دوج وب فلتخم یاهرون

 ابیرسقت , تسا بقع

 تب دناوتب هک

 تی رآ و میظنت اب

 یارب دهاوغب هک یکی دسرهچ ات

 نیادد) . دنک میظنت رون ملیفیارب

 ۳۳ ارهیلافشرتکد یاقآ دروم

 فرص ۰ (مینادب بایمک هانثتسا كاب
 یا رب كي رات همین هنحس هتیا نتسناد
 رت رثژم یدزارت و مارد یاهملبف

 |  رفنکی دی اونیمنسکسلاپ ای تسا

 ثكرز وم 4

 یفامنها رملیف دون میظنتیار

 ی هثیمز اب زاک نیا , دن هک یفیمشط 7

 تامل اطمحاتحمد رادد

 ووتءام میدق یشاقت رد هن افساتم

 یا هنیمز هک
 ات و دشاب هتشادد

 ملیف رز ون ناک دننک

 اپن آ همل اطم هک یاهنیرق یسراف یام

 , تساهدمابن تسدن دناسرب ار

 و تابرظن دوخیارب هدعنیا
 هب یتق و هک دن داد یبلاج یاهب روثت

 یکحضم مضوب دن زاذگیما رجا هلح رم
 كي زا یملیف تسا مداب

 میظنت ظاحل زا هک مدی دا رنکی زاب مئاخ

 نیا . دوب (۱) داکهاش ًاعقاو دون
 اب تشادل یبوع لکش دایز مناخ
 لکشیآ راد لاسونسنیا دد لقاال

 واب هک یلاه دون اب و دوبل یبوخ

 نأنچ اروا دندوب هداد دا هنحصو
 رثا هک دوب هدرک توترفو تشز

 یسچاشامنب یاهدننک تحارا الماک

 تیصخشهک دوب مزال هتبلا
 دب روطب هنحص نیاردهشیپ رنهنیا
 رگید هن یلو دوشهدادناشن یسنج
 یمتصتد ریم]ولفو هنایشان روطنیا
 میظنن مهم لاکشا كي هک منکبم قیدصت

 نتشادن «یسدافیاهملیف رون حیحص

 عینم فلتخم یاهفارچ و یفاکقرب
 لک ره عوضومنیا يلو تسا رون
 دنک هئربت ار ناپاقآ نیا دناونبمت

 , دب ًایمرد

 دادن

 هتشد نیا دداد اهن[ هملاطم مدعو
 یداپسب لپ اقمرد .دراگن | هدب دان مه
 یاپ یف یابب ز روغن و طلف یاپمیظدت زا

 كپ زایآ هتعص رون میظنت ۰« یسراف
 مهارعت ۳ اريسراف ملیف

 زودی رک هب طوب رم هنحصنیا , درب
 ایپژراپسب وحنب و دوب یناتسرامیب
 صقان دمک لئاسونیمه اب یبلاج و

 بلاسج و دوب هدش میظنت دوجوم
 ]ر هنحص نیا دوش هتفک کا تصا

 هتخاس روس میظنت یعدع ناباق ۲

 اسضشملیف نادرک داک هکلب ۰ دندوب

 دوب هد رک میظنت

 تیعق ومزاب مه هتشرنیا دد رک ا

 جراخ ردهک دشابن دوج ومیسک یارب

 نددوآ موزل لفاال دنک لیصحت
 ۰ هب هتشد نیا ردیجراخ نیصصختم

 َ تسا حشا و ناربا

 . هشیمهیا رب تسین مزال هدعنیا
 . حالطصاب هک ردقتیمه .دن وشمادختسا

 زاام دون میظلت «نیممغتمد
  تایبرجت و تاهولعم و تاملاطم

 .دننک هدافتسا یهامدنچ یطرد اپنآ

  فرطرب هاداپنت دوبدهاوخ یفاک
 تسا راک نیا ؛لکشم نا ندرک

 اچامناک دننک هیهت دسری« رظنب و
 دن رادننآ ماجنا زجیا

.۰ 

 لماک و مهم عوضوم
 ژ كيزوم هلئسم کبد تقد

 هسن اتخبشوخ : تما یسداف
 وتمهنکن نیابام ناک دننک

 درک ماببا

 ۱ هاگتسد رد ولسنایو كي
 است ی

 ۳ ۱ فک ييربت
 ۳ نیعرد

 اشدوب نوبشوخ درومنبا رد

 1 یارب عوضومنیا دصرد



 نا ریا رد راد نم

 یاهراکه ۱ زا رگید یک
 گو 4 قشر نر  یب ناب و یکت رس ؛ ءاهما و هار هد

 سا رخ شیامن ضرعمس یهوز زدادی

ِ" 
 ۳۳ یعامتجادی اش

 ی ج اوز و بز و ره وبیمع ِ

 را وایا ربهک و ژالب و همب

 هم هرخالاپو دن راد یناهجترهش هک ابلاتیا _ٌ یامنیس فو رعم نادنم رنه تک رش اب مند
 اس یگلرتناوکنارف-یورچچونیج -یدلالالا تن آ

 ی



 هحفص ۳۲ ی لباقم رد

 مینکیم روصت هک دیناوغیم بلطم
 هنافمنم و هنالداع

 هکر وطن انه < یلجب]
 هزیشوددبدت | وخ را

 یا ۲
 هرایشود

 اد[ حق م ودر
 تسب اهدب ژ زو یون اب دک

 یتمالب و دراد مههچب و رهوش هک

 یدوزب زین ادشمود هجب .دیاش اش

 یاهملیف شیامن .۳عدشکب سوغآ رد

 یاههدرب یور < پوکس ابنیس »و
 ملیف هکلب تسی ریذپ ناکما یلوصم
 هدرب یدود دیاب ار پوکسامنص

 یاپملیف و داد ناثن دوخ صوصخم

 یمیدقیاههدرپ یودمهار یلوصم

 تاسویابملیف زک ره یناثرد و

 دیسیونن «پوکسا» ار «پوکس
 بلقا و امش روصت فالخ رب اریز

 ؛ اهامنیس نابحاص یتح و مدرم
 ملیف نیبم یناپهنن هب «پرکسا»
 نیادیاب و تسین «پوکس امنیس»و
 اهنیس» ینمی لماکروطب ار هبلک

 < 0101151۵500۳5 - بوکس
 تساروطنب |هک ایند مامترد .تشون
 ناتناصن ارادقم و اش رظنب هتب الاحو
 هزادنا هچ ات اد هملک نیا هک تسا

 دینک هب زجت
 یچروامس هلابیبح یاقآ

 اب ]دره هک دیتسه امشنیا
 هناروک روک و هدرک طولخم تسایس

 یسور یاپملیف مامت دینکیم روصت
 رد دنتسه داقتنا لباق ریغو بوخ

 نینچ زین اهیوروش دوخ هکیتروص
 هجوت اب یه رطآ . دننک یمن یئاهدا

 یلم ننسویسابسمیژرو رکفت زرطب

 یس و ریاپملین مامت میت | وتیمن الومعم«ام
 ودب . مینادب بوخ د یئاشامت ار

 ؛ اهروشک و اهمیژر ملت رد بوخ
 دوجو رش یکدنزراودامامن رد
 دهاوخ دوجوب زین اه دعب و هتشاد

7۶-9 

 : ] و دیهد
 هنادوک روکب صعت نیاهک دربدیهاوخ

 دودژ دهاوخ اش دوج وزا ار

 ةيشش هللا |
 ف لس

 دادهتسا و قوذ نشخادلیلد 3

 دادعتسا و قو

 یاهجیتن هک ندروخ هعفوندشک

 , دنکیمن هشیب رثه ار امشودهدیمن
 ندش هشیب رنه یارب یلیخ هک الاح

 ابدینکیم روصت و دین زیم هلیسب كس

 برود یولج اب رتائن نسردیژاب

 اشراا ردوخ قشع و قوذ«یراد ربملیف

 رثه توپبم و تامارهمهو هدرک

 هب لوا ؛ درادنیراک. .دینکیم دوخ

 هزودو دب و رب یگشیپ رنه ناتسرنه

 مه دس و دینارتکب ارث[ هلاسهس

 .. نادیمنیا ویوک نیا

 و نایسناو آ ناطرا و نابافآ
 هدنشخت, مدرک نی->

 همه زا شیب هلااشامهکاشو
 یئامنرس تالوهجم امم ناکدنناوخ
 هام دنچشرعرد دیهآ وغیمو دی راد

 هارزا ار دوخ یئابنیس تامولعم

 هکن 7 لاح)دینک لیمکت ندرک لاوئس
 مژال تقو لاس دنچ لبقاال راکنیا
 ملیف هک دیشاب هاک ۲ و دیئادب (دراد

 دیهاوخهرخالاب مهار <زورک ادو»
 یامنیس رکید ارت" « یک اما دید

 .ملیف هدنشو رف ین اپمک ودن ادیمسک

 « تیک ام » ملیفهدننک:هیپت ء راب ردیل و
 داثآ زا ملیف نیا هک میثوکب دیاب
 راک مههک تسا زاونسدوا یرنه

 لرهدننک یزابمهو هدوب شنادرگ
 بامنیسیاهملیق رس می و ربالاح و شل وا

 نياات امشهک سکر یامنیس پوکس
 ابن[ مان و دادعت نتسنادب هزادنا
 ۱-هتح اردعب هرامش . دیراد هقالع
 تاعالطا مامت یداح هک دیناوعب

 دیشاب قف وم.تسامش هقالع و رظن دروم
 روپل ریگ دیمحلادبعیاق ۱

 نیرکسا و هلجممسا هک اش
 یسیلگنا دبال دینادیم اد «موبلآ
 انب .دیاهدناوخ ارن۲ و دیتسهدلپ
 رد زیت اد هلجمهراداسرد ۲ نیارب

 ,دینک ادیپ دین |وتیمهلجم نامه دوخ

 هحفصم ۱۳۶ ۳

 زبص رگخا

 (۱۳ هحفصزا هبقب]
 دب و موشدن راد هدبقع نایموب هک

 ورمز نیا ندش ادیب اب تسا مدق

 هحبتن رد (دلناد) نبرتاک ردارب
 ندعم رد یک دزب تم هتعت د

 رتا لا ارن ]نایموب و دسریم لنقب
 دن ادیهدرمز ظفاح حاودا نی رفن

 و نبرثاک تفلاخم بیترت نیاب و
 رت دب دش ندعع رد راک هماداابد ران را

 .دوشیم

 جنکب نتفاب تسد یارب نابر
 موک زا یتمسق دوشیمرو,م یلصا
 روظنم نسبا یارب و دناکشب ار

 دنک زابار لیس هاد دریک یم مست
 ۲ بجوم بالیس هارد ندرک زاب هتبلا

 .تسا نیرتاک هعدزءزا یتمقمادهنا

 تو رث نیب راکیب ددناب دنب ادوج واب
 . تسا ددرم قشعو

 زد ریپشع رب نيا دد ایآ
 سرحهرخالاب هکنیا اب دش دهاوخ
 | دوخ راکماجناب راداو اد وا ممطو

 رد هک تسیا هیضق نیا و دیابنیم
 ..دومن دیهاوخ هدهاشم ملیف دوخ

 مو تناگشیرتهریاس
 | نایدولدردرجنیرک تراوتسا

 نم رسو نشخ سدنپم ؛ < لچیم
 زیچ چیهب دوخ فدهب زج هک تسا

 اباجنیارد تراوتسا . دشیدن| یمن
 ۴۳۱ بام رگید
 «؛پوکسادیس میس وهدرب یود
 ۱و توپبم ار نابچاشامت تعاسود

 الک ودلبو . دنک ربخیب دوخ
 1 ردآر <دران ول كي و و لر

 زاب ادیلک سی رک ددارب لد
 یدادجا هع رزم تسا لبامهک



 ناب خب رگ امنیس هدنیآ همانررب
 امنیس ملاعردنآ ریظنز ونه هک یملیف-دمآ دیه | وخ نآی اشامتبرابن نیدنچهک یقیقح مللف نیرت رم و ندرنب

 تسا هدشن هتخاس

 و متا بمب وامیش وریهتاک دوک"

 هامیشو ربه» رهش یود اد یمئا بمب نیلرا راچیفنا روآ رثأت ژ و یی ۱ ۳ 23 ناب
 كلشا رایتخایب هک داد دماوخ رارق ریثأت تحت ار امش یمدقب ملیف_

 دش دهاوخ ناورناتناگ دید زا

 آر وآ تق ز دوجو :اهافآ هتکن چیه یشلائد داکهاش ۱
 هدننک مجم نادواتقر یاههنحص و درادن دوجر یعقاد ریغ و یاهناسف چیه یسیلائد راکهاش ن

 دشابیم متسب نرق هعجاف نیرتگدزب

 بمب و امیشو ریه ناکدوآ
 ناهج طاقت مامت رد هک تسا

 : و هدسدرگ ورسور تسود ح عون مدرمریظنيب لابقتا اب
 یسکیاارن آیئاصنیس نب نب دسقنم
 یسلامتیس نادیواج راثآ زا

 دنا هتخانش ایئد و نباژ

 هب ثآ رد هک تسایملیف «منا
 « یاهفر-ح ناگشیب رنه یاج
 هداقتسا نیاژ یداسع مدرم را

 رو یاهراکهاش زاو هدش
 نداژ یامنیس تعنصیت ان



۰ . .4 ۲۲.۶ 

 هتک یگاملفا یه ؟دحه (ترف ِ و تسا)ب ]درص زد

 لوا هچ رد یاهامنیس
 یک رامنیس

 نا رنک شوخ ن و

  ناژوسکا رتشاب اکیرما ستیترآ
 - ًاتاسور- سان رسكاژ - نفیتسا
  نادرگ راک بی دال دان زام_اتسد وب

 5 ی < یاههدربیورهک ی وصم یاپملق رد هدادشامن یمیدق ۳۱۶ < یاهء 4 ۲

 رب ز رتبواو هی رطب ادص ؛ دوش م یوز ادصراوتاربزتسا ( ِ
 35 ۰ ی رب زمهت | ون دنفی كي طقف وتس د رادمزال شیام هدرب تک 5 تا ه 8 تر 

 بس سپس و < ید هساو یاپملیت وم و رب 4« پوکسامتیسو و مامارهنسس او مس و < یدس 4 4
 نا ربا امت هک دیدرک هلثسنیا فو رصمادصنسدنهم ششوک ماست :دشعارتخ 0, ۰ 5 < ۲

 دا رب تقهیا رب س و رعتقه > یا هدع؛میمصت نیابقعت رد ودنشاب هتشاد یمهض میظع لوحت نیازدمه اهتآ
 سو گن ماست لوصحملاکیزوم تو یاربیدیدجقرط دندش قق ومیناکی رماقو رم تیسدنپمژ
 تمیناسک ۱۹۰4 لاس بوکس |[ .ددخاب هتسرب و ضیرع یاههدرپ لنکم تقیقحرد هک دنتک عارتعا
 را ۳ رنو رام نیودلک و 6 اتکیسرب > شور ود نونکا: قرطنیا نایم

 ۱ ت _ لیک و شی <)۷۵8۳6/10 ٩۶ 00816 ییطاتقم كنوفویرتسا و

 ۳ :نادرک راک - زدراچبر ۲  ساب فوم جو
 هر منل وا تب «5۱ع۵0 »دن وشیپ دشهزاشا یلبقیاهنحب زدهک روطتامه

 مسانیا زادوصقم تعیتحرد و دشابیم یکتسج رب ینعس وتسا ینتا] هملک ایازا 2م هزفقحرد ۳ ۶ ِ ۳
 1 هدح عارتحامه مهتج ربا یادصدنهدناشن هل تسا هدوبنیا یرادن در امنیس - ها راپامنیس 8 1 و 7

 7 زا دزدو -هتیسم ورطنعرتعمو ملیف ناکدننک هیهتروظنم لیمکت یارب .تس
 -ایلاتیا ۹٩ لاس لوصحم | مشچرد مدعب» داجیاینمی ؛«نژب واتسیود و «بوکساشیسد ««امار
 و :نادرک راک و هدننک | رارقملیث ناتساد تداوحنادیمردزیت شدوخدنک سح هکنیا و یچاشامت
 اتسرک امت «اتکبس رپ » ,دبایب یچاشامت كمکب زین یعمسیاهلوحت دوب مزال.تسا هتف رک
 عارتخا فده نیا یارب < یدنابراپچیطانقم كين وفویرتسا» و
 مادد «قشع ریجتز» دئاب هس؛ملیف را ون راتک رداصدن اب كي یاجب «اتکیس رپ و هقی رطرد .دناهدش

 1۳ هم ها ته ایا هک یماکنه !ریزتسن بوخ دابژ هقب رطنبا: یلبق تالاقمنبط ودرآدد وج و یناپمک ۱۹۵( لوصحم

 هدوریم فرطناب فرطنبازآ بوکسامنیس شیرعهدربیود یاهشیپ ره
 دوشیمدایز ایمک هبنرمکی «دنک ادیپ رییفت حیردتب هکن [یاجب وا یادص
 ًادیدش لاکیزوم یاپملیف ردهک دب امدوج وب نآ نیب تکمكي تقیقحرد و
 «یدناب راپچیسیطاتفمكيت وق وب رتسا  هقب رطیل و.دوشیم یتحارات تعاب
 ملیفدا و رانک رد ادصدناب راپچ یاراد «تسادیپ شسازا هک روطنابه
 مهم یاهانیسمامت رد و هدش هتخانششوز نی رتپبالعق هقیرط نیا ودشابیم
 «وکدنلی راپچ هسایكي یاجب هقیرطنیارد .دراد لامتسا ددومناپج

 نیا هتبلاو دادزارق اشیسنلاسرد وکدنلب تسب رثک ادحو هددیابلقاال
 دنلب ۱ ۳یا را دلای و ریامنیس .تسا نلاسیک درب ویکچوک هب هتسب| و هلثسم
 نلأس بقعرد وک دنلب هس.هدرب تشب وک دنلب راپچ :قب رطنبدب دشأبیم وک
 یجاشامت هاکره هلیسونیدب و .وک دنلب هم مادک رهزین نلأس نیقرط ددو
 ادص هکدنکیم سح یبوخب «دشابادص هقب رط نیا اب ملیفیاشامت دهاش
 لاب و ریامیس.تساهدشمقا وملیف تداوح نادیمردیو دوخ و تسایعیبط
 رنک رن [سصن وهدرک حرخ لای رنویلیم ۲ غلبم + هاگتسدنیا دیرخ یارب
 نابمرودد وشیم هتفک هک تسا هتف رک هدهعب «نال و رژرژو مانب یجراخ سدتیم
 هاگتسد بصن یارب یدوزب و ورادن مظن هن ابمرواخیادص لیسدنپم
 لایوریامنیس مادقانیا+ درک دهاوخ تی زع هفت نآب دادش نوی زی و هلت
 م امیسهدن رادیاهامنیس ریاسرک |تساجب رابب وتساهجوت روخرد رایب
 راهچ یسیطاننم كين وفوب رتسا » تروصب اردوخ یادصهاگتسد زین «؛پوکس
 . دن رو[ رد« یدناب



 نی رتدنمرته و

 یتحوتسا یلاع

 تیاع من
 یداب زمارش

 (مایلب و) ترپشأاصومد
 دون ۰ تستا وت هک

 تسدب زاکس و۶

 بسک یرامشی نادن-ت ۶

 ۱٩۹۱۸ لاص هد(

 شتالیمعت مامتا زا
 یلاسهنچ تشاد هک یدادعتس

 تخاد رب یکشیپ رثه نونف نتف رک

 شیلیفنیل وا یکلاستسیب نس
 هدرسپ یورب < یئالط رسد

 هجوت درومو دمآ ناهج یاما.

 ٩۹۳۸ لاسزاو تفرگ رارت م

 بوبحمناکشیپ رثه تسبا «
 یاهملیف . دیدرک هفاضا ین

 رتفورم۰ همه زا (مایلبو)

 تورو و انوزیرآو « ءامربت»
 ۹92 ریش هک دنشاببم +
 ودن دروآ تسدب وا یارب یا«

 هک دوب اهملیف نیمه . ایاب ز
 < لاخرامادنارب و قشم, لد (مایلب*

 ۰ دومن حاودزا یو ۱. د

 یگشیب رته زا لبق هک (ندل و ما
 زودشیمهدیمان (لدیب مایلید) ۳

 رب 2

 یر ودتمقالع رایسب یک دون بس

 ورادمدیقع هرابنیا رو شدوخ . وب

 ءزادنا نیا اتنم لثم یسک رنک
 تشارهقالع لابتوف ولاب سی هب
 لعتمسورد ضوح اهزورو اهبش

 زیگنا حرف یاهیزاب نیا لابن هب
 هنسرک و هثسخ شرخاواو متفریم

 مدآ دنچ ربارب و مدمآ یم لرتمب
 هکنبا زا سپ !مدووخیم اد هدنز
 یب وبا دیگشیپ رخ ءرود (مایلپ و)

 رد یزایب و تفد دوویلاپب تخومآ

 ملبفنایایزا سیاما تخادرب اهملیم
 ربز تمدخب اروا < یلالطرسپ»

 ششوک رهبو دندومت راضحا مچرب

 اراس رف تقاطءرودن ۲دوب هک یتقشمو
 هک یراکشزرو نامه . درک مامن

 ولیک ٩و یزا رس تمدخ زا لبق
 و لکیه یوف ناوجو تشاد نزو
 ءرود ناپابزا سپ دوب یدنهروز

 نزو رتشی مرک و لبیک 4 هدربمان
 هلاس هد كدوک كب دننامو ثشادن
 اد وب هدش

 تهت (مایلبو) هکنبا زا سپ
 تب وقتا شدوخ و تف رگ زا رق هحلامم

 رد تک رش و یژاب هراب ود دوم

 ایرولک )لب اقمشقن و تخادرب اپملیف
 ریذپان اتفراکهاش رداو (نوناوس

 تفرکه دهعهب < هراتسكی بورغ»

 و نبرتدنمرنه زا یکی ناونعب و

 ناپج ناگشیپرته نیرتهتسجرب
 (مایلب و)لبق لاس ود.دیدرک هتخانش

 هاگتشادزاب و مایفرد یزاب ٌهطساوب

 لاس و تف رک راعسوا۱۷ ةرامش

 یاهملیف دد یزاب رتارب هتشذک
 رتخد»««اتب راس «< هلماعتایه

 «یرسوک و ت یاهلبد و «یتاهد
 . دوب اهبتارک هزیاج نیا دیدناک

 هریث یا« وهتیاه ومیا راد (مایلیو)

 «تنوماراب» يتامك هک تسا كن ر

 یلالطكم رب ارت ۲ تافوا یسسب رد

 < ادن رب و شرسمهزا یوادروآ یمرد

 رتیب ) یاهمانب دنزرف هس یاراد
 لاسا: دشابیم (ایئیج رب و «تاکسا

 ملیف نادرک راک (یورول نیو رم)

 (مایلیو) زا< دوطارپما یاپسوم و
 شا «دنب ۲ ملیف رد هکت ساهدرک توعد

 شقن <مولعمأت یوبو هبموسوم
 اب امطقو دریگب هدوعرب اد تست

 روصتد دادناد رک راک نیاهک یئداپم

 (مایلب و) یا رب یاهزاتتیب ویحمد وریم

 ۱6« ورید هچب و ملیف .دنک بک

 تسب زابمه (یدیل اهیدوج) اب یو هک

 .دیددیهاوخ لاتسب رکی اشوسردیوو زب

 ف

 ر یئالطوم < كنيل رتسا نحو 1

 ملف زا ءان رک ةههصدنچ رد لبق هتفه

 هب دومن هظحالم < كرمهاگتسبا » یئانج

 لئاق هوم لر ملی نآ دد یو
 یردقرگاوتشاد هدهع ار یرارف

 و هقایقژا اماسم دیدوب هدرک تقد

 (نج) دیدربیم تفل وا یزاب زرط
 تر وب وب رد ۲ لب رو موسر»

 شاهداوناخ نوج و دیدرک دل وتم

 ناشرتخددنتشاد اردن ز رف كب نیمه

 دنتشادیم تسود شرب دح ار

 دن دراذک (سناب ردآنیج) !دشمان و

 یربس تعرسب(نج)تیل وقط نادود

 هسردم ود هک ی ئیح رد وا و تشک

 تیتاما رد سالکرودو ومتیم لیصحت

 زا لبق یلو دقاسر ناباب زبت ار

 زا او شردب دوش هتییرته هکنبا
 تسابیم هک یرتخد نبلچ داد تسد

 تسکشابامطف هنک یک دن ز ردب نودب

 زا شیب نکیل و دشیمورب ور رقق و

 دتفابب شامم را رما رکقب (نج) هکتيا
 عاخاشابت كی ریدم دنب دروم

 و تقرکرارق كروبوت فورمم

 مالعانآنوئف و زومرهباک زا نوچ

 رالدرا زه یاهتفه قوقح اب تشاد
 . دش مادعتسا رتات نآ رد

 (3نی رتسا نج) سی نیل دا
 ةدامآیدو رب < ۲۱ یالاب زمان تحت

 لابقتسا و هجوت دروم ودید رک شیاش
 هچ رک هکب دوطب تفرگ رارق یلاما
 دوس باذج و بلاج همانشبامت

 طقف مدرمو ناناوج رتشب كلاذمم

 اجتادب (نج) مادناو ینابیز رطاعب
 شیابت یدبزاو دندروآیم موجه
 ۱ دنددوآ یمن رب مد

 هچب > ۰ ( ی ) مود شیابت

 هچب و ملیفناه سیپ هک ) «هزورید
 شیاش یدوزب هکت سا «هژورید
 نونک ات و تشاد مان (داد دنهاوخ

 هدمآد وج وب تکی باذجنادب_یسیب

 یاشامت و نیبد یارب مدرم و دوب

 ورس (تنیلرتسا نج) ًةفایق و یزاب
 ةراتسنیاةتفیرف و دنتسکشیم تسد

 هکشبا زا سپ , دندوب هدش باذج
 تسءهب ترپش یفاک ءزادناب (نج]

 شیا رم دو ویلام زا یدادرارت درو[

 لبم لامکاب (نج) هک یدرکل اسرا
 دو وبلاه و تف ریذپ ارت تیفر و

 . دوم لاقتسا وا زازاب شوفآاب

 < یزک رس هاگتسیا و وا فو رمم ملیف

 < كرمءاگتیا و مساب لبق هتقه رد هک
 (نج] هتشاد مان دش ءداو شیامن

۳ 

۰  ۰ 4 

 كانیلرتسا نیم
 < «داسگكفا دو یاهملیف رد نآ ژا دب

 یفلتخمیابل ر «کسال [یاهاپ رو و

 و یعقا و .ترپش یل و ,تف رک هدهم
 یوم نیدز ءداتس نیا نورفا زور

 «اناوت و دداق» ملبف هد تک رش اپ

 هکنآدوجو اب و دیسر ووپطهعنس

 نوسچ یناکشیپرته ملیق نیا رد

 و (نتوبت ترباد ] و (نیوناج)

 تلاذعم دنتشاد تک رش( روپ رت رک ]

 نیاناک راتسسأد رد ابیرخ (نج)
 تسقف وم وتس وصع و تشا د را رق ملسف

 دوو تسدب یریظن مک
 ۱۹ ۰ ۰ لاس رد( تنبل رتسا نج]

 فورم« هشیپ رته (صسالک ود لی اب

 وا زا نکیلو دوش حاودژا اپ

 ماستازایب(نح). تساءدشن زا دهچب

 ات تفرنسنلب «اناوت و رداف و ملف

 ملف دد (نیارب وا دت ومدا) قاقتاپ

 لوصحم < ۱۹,۸ ( لاس و یلاع وحیپم

 و دیان تک رشابیلک یتاپیک
 ةهسجرب رانآ ورج رکذلاقوف ملیت

 نج] ۰ دوریم رامشس ۱٩۵ لاس

 ناکراتسزا یکسنونک | (تنیل رتسا
 یدادریلیف یاپیابک ناتخرد
 لاس رد هدش رارقو تسا دوویلام

 یئانج و یعاستجا ملیف جنپ ه۲
 یناپک زد اهنآ بلقا هک نک ی ژاب
 ستسیت رآ هتبات وب تا وما رب, ایبملک
 دش دهاوخ هیهت

 هتنیل رتسا نج زا هک ی مطبف نبرخآ
 «الاد هینا د رم ملیف هدش هیهت

 ء ویمتربا د قافتاب ۷ رتآ هک دشابیم

 نباههتنک هیهت . تسادیناس و ناباپ

 نیک لقوماس رب نرتسو ملیق

 . هشابم
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